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Precariedade da rede hospitalar pública do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Descrença 
quanto à possibilidade de resolução dos problemas 
do Município na área da saúde por meio da inter-
venção federal. ...................................................... 06952

JEFFERSON CAMPOS (PMDB – SP) – Trans-
curso do Dia Nacional do Consumidor e do Dia da 
Escola. Louvor à iniciativa da Casa de realização 
de sessão solene ao ensejo do transcurso do 20º 
aniversário da redemocratização do Brasil. ........... 06953

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PMDB – PE) – Ne-
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lhães. ..................................................................... 06954

VITTORIO MEDIOLI (PSDB – MG) – Omissão 
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público. ................................................................... 06955

NELSON BORNIER (PMDB – RJ) – Trans-
curso do Dia Mundial do Consumidor. Pedido às 
autoridades competentes para adoção das medidas 
necessárias com vistas à recuperação da eficiência 
do serviço telefônico de prefixo 0800. Melhoria da 
cidade do Rio de Janeiro no ranking da Pesquisa 
Mundial de Qualidade de Vida relativa ao biênio 
2004/2005, em decorrência da campanha de com-
bate à dengue realizada em 2003. ........................ 06956

PAULO DELGADO (PT – MG) – Discurso 
proferido pelo orador no Seminário Cultura e De-
senvolvimento em comemoração aos 20 anos do 
MINC, realizado no Auditório Guimarães Rosa do 
Ministério da Cultura.  ............................................ 06957

SANDES JÚNIOR (PP – GO) – Vantagens 
econômicas e ecológicas do uso do biodiesel como 
fonte alternativa de combustível. Saudação ao Go-
vernador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, pela 
instalação do Comitê-Executivo do Programa Goia-
no do Biodiesel. Conveniência de realização pela 
Casa de amplo debate sobre a exploração de fontes 
alternativas de energia. ......................................... 06958

ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS) – Rea-
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do Sul.  ................................................................... 06959

LUIZ SÉRGIO (PT – RJ) – Falta de credibilida-
de do Grupo Greenpeace para manifestação contra 
o avanço científico e tecnológico do País. Repúdio 
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programa nuclear brasileiro. .................................. 06959

ITAMAR SERPA (PSDB – RJ) – Críticas à 
declaração do Presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va sobre suposta prática de corrupção durante as 
privatizações no Governo anterior. Necessidade de 
recuperação, pelo Governo petista, da confiança 
dos aliados e da sociedade brasileira. ................... 06960

TAKAYAMA (PMDB – PR) – Retrospectiva da 
trajetória do PMDB em defesa da consolidação do 
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da Presidência de realização de sessão solene ao 
ensejo do transcurso do 20º aniversário da rede-
mocratização do País. ........................................... 06961

NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) – Elo-
gio ao Programa Importa Fácil Ciência, instituído na 
gestão do Ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo 
Campos. ................................................................ 06961

LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO) – Trans-
curso do Dia Mundial do Consumidor e do 14º ani-
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sumidor. ................................................................. 06962

JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA) – Importân-
cia dos investimentos em vigilância sanitária para 
a proteção da saúde dos cidadãos. Louvor à Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA pela 
edição do Regulamento Técnico de Boas Práticas 
para Serviços de Alimentação.  ............................. 06962

PAULO GOUVÊA (Bloco/PL – RS) – Alerta 
à sociedade sobre a importância das medidas de 
prevenção do câncer de próstata. Pedido às auto-
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masculina sobre a doença. .................................... 06963

MÁRIO NEGROMONTE (PP – BA) – Agrade-
cimento à Rede Globo de Televisão, em particular 
ao escritor Aguinaldo Silva, pela inserção do Muni-
cípio de Paulo Afonso, Estado da Bahia, nas cenas 
finais da novela Senhora do Destino. .................... 06964

BARBOSA NETO (PSB – GO) – Proposta de 
criação de frente parlamentar em defesa da con-
clusão da Ferrovia Norte–Sul. Êxito nos resultados 
alcançados pela Universidade Estadual de Goiás. 06964
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CARLOS SOUZA (PP – AM) – Desempenho 
econômico da Zona Franca de Manaus. Pedido ao 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao Ministro 
da Fazenda, Antonio Palocci, de devolução ao Pólo 
Industrial de recursos oriundos da arrecadação de 
tributos federais. .................................................... 06967

FERNANDO CORUJA (PPS – SC) – Imediata 
adoção de programas de combate à obesidade na 
população brasileira. Protesto contra a exigência 
aos condutores de veículos, por parte do Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN –, de participa-
ção no Curso de Direção Defensiva ao ensejo da 
renovação da Carteira Nacional de Habilitação. .... 06968

DARCÍSIO PERONDI (PMDB – RS) – Defesa 
da isenção a cooperativas de eletrificação rural e 
a pequenos agricultores do reajuste previsto pela 
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distribuidoras do Estado do Rio Grande do Sul. .... 06969

MANATO (PDT – ES) – Importância do pa-
pel de fiscalização exercido pela Polícia Rodoviária 
Federal. Necessidade de realização de concursos 
públicos para provimento de cargos de policial ro-
doviário federal. ..................................................... 06969

POMPEO DE MATTOS (PDT – RS) – Apoio 
à instalação da CPI para investigação do tráfico de 
armas no País. ....................................................... 06970

ADELOR VIEIRA (PMDB – SC) – Repúdio à 
autorização do Ministério da Saúde de realização, 
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tantes alegadamente vítimas de estupro. .............. 06970

EDUARDO SCIARRA (PFL – PR) – Incapa-
cidade das autoridades brasileiras de fiscalização 
da entrada de produtos no País na região da tríplice 
fronteira. Protesto contra a iniciativa da Secretaria 
da Receita Federal de exigência à rede hoteleira 
de Foz de Iguaçu de fiscalização das bagagens 
de seus hóspedes. Conveniência de reajuste, pelo 
Governo brasileiro, do valor da isenção alfandegária 
na região da tríplice fronteira. ................................ 06971

V – Grande Expediente 
MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela or-

dem.) – Homenagem à memória do Deputado Ulys-
ses Guimarães, ao ensejo do transcurso do 20º 
aniversário da redemocratização do País. ............. 06972

LUIZ BASSUMA (PT – BA. Discurso retirado 
pelo orador para revisão.) – Presença no plenário 
dos Vereadores Roberto Torres; Elionaldo Faro; 
Raimunda Florence e Edvando José, do Município 
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Contraste entre o alto nível de desenvolvimento 
tecnológico do mundo atual e a permanência de 
grandes contingentes populacionais em condição 
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ção da Creche-Escola Allan Kardec, em Salvador, 
Estado da Bahia. Importância do trabalho social 
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para a solução dos problemas sociais. .................. 06973
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MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Discur-
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política. .................................................................. 06973

GERALDO RESENDE (PPS – MS. Pela or-
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trabalhos. Satisfação do orador com a votação do 
requerimento de tramitação em regime de urgên-
cia urgentíssima do projeto de lei sobre a criação 
da Universidade Federal de Dourados, Estado de 
Mato Grosso do Sul. .............................................. 06973

ZÉ GERALDO (PT – PA) – Encontro de ga-
rimpeiros de Serra Pelada, representados pela 
Cooperativa dos Garimpeiros e pelo Sindicato dos 
Garimpeiros, com representantes do Ministério de 
Minas e Energia e do Ministério do Trabalho e Em-
prego, em Belém, Estado do Pará. Regulamenta-
ção, pelo Governo Federal, do direito de extração 
mineral concedido aos cooperados. ...................... 06973

COSTA FERREIRA (PSC – MA. Pela ordem.) 
– Repúdio à tentativa de legalização do aborto no 
País. Manifestação do Supremo Tribunal Federal 
sobre o assunto. .................................................... 06974

PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Con-
vocação dos Deputados ao plenário para início da 
Ordem do Dia. ....................................................... 06975

PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP – SP. 
Pela ordem.) – Apresentação de projeto de lei sobre 
concessão de incentivos às empresas e estabele-
cimentos pela contratação de trabalhadores acima 
de 40 anos de idade. ............................................. 06975

DR. HELENO (PMDB – RJ. Pela ordem.) – 
Elogio ao Prefeito Washington Reis de Oliveira, do 
Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
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da frota automotiva para gás natural veicular. ....... 06975

ROMEL ANIZIO (PP – MG. Pela ordem.) – Re-
clamação contra a atuação da arbitragem em jogo 
entre as equipes do Ituiutaba Esporte Clube e do 
Clube Atlético Mineiro. Pedido de providências ao 
Departamento de Comissão Estadual de Arbitragem 
de Futebol de Minas Gerais.  ................................. 06975

JURANDIR BOIA (PDT – AL. Pela ordem.) 
– Aprovação popular da administração do Gover-
nador do Estado de Alagoas, Ronaldo Lessa. ...... 06976

GERALDO THADEU (PPS – MG. Pela ordem.) 
– Expectativa quanto à aprovação do requerimen-
to de criação da Universidade Federal de Alfenas, 
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Estado de Minas Gerais. Insatisfação com a atu-
ação das arbitragens no campeonato mineiro de 
futebol. ................................................................... 06977

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela or-
dem.) – Inauguração do Juizado Especial Federal 
no Município de Caraguatatuba, Estado de São 
Paulo. Realização da Feira Agropecuária do Muni-
cípio de Pilar. Transcurso do aniversário de eman-
cipação político-administrativa do Município de São 
Sebastião. Saudação ao Deputado Rodrigo Garcia, 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo. Congratulação ao Presidente Severino 
Cavalcanti pela condução do processo de votação 
da proposta de emenda à Constituição sobre a 
reforma previdenciária, a chamada PEC paralela. 
Conveniência de imediata realização do segundo 
turno de votação da matéria. ................................. 06977

JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela ordem.) 
– Reportagem do jornal O Globo sobre o aumento 
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abusiva de tarifas bancárias no Brasil. .................. 06978
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Valorização do Magistério – FUNDEF no Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica – FUNDEB. Acerto da proposta de reforma 
universitária. .......................................................... 06979
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NA-
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COLOMBO, PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA, 
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TRIBUTAÇÃO, MARCELO ORTIZ, PERPÉTUA AL-
MEIDA, RUBINELLI, COMISSÃO DE TRABALHO, 
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VI – Ordem do Dia
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de matérias importantes para o País. Solicitação à 
Presidência de aguardo do quorum necessário para 

apreciação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 227, de 2004 , conhecida como PEC Paralela. . 06986

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Res-
posta ao Deputado Pauderney Avelino. ................. 06986

LAURA CARNEIRO (PFL – RJ. Pela ordem.) 
– Congratulação à Mesa Diretora pela votação de 
matérias importantes para o País. Reunião de Par-
lamentares com entidades representativas de ho-
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de Inquérito destinada a investigação sobre tráfico 
de armas. Pedido de realização de audiências com 
trabalhadores para discussão acerca de planos 
de cargos e salários e regulamentação de profis-
sões. ...................................................................... 06987

JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem.) 
– Aplausos ao Presidente Severino Cavalcanti pela 
condução dos trabalhos legislativos. ..................... 06987

JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL – BA. Pela 
ordem.) – Associação aos pronunciamentos de 
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versidade Federal do Recôncavo Baiano. ............. 06988

CARLOS SOUZA (PP – AM. Pela ordem.) 
– Referências elogiosas ao Presidente Severino 
Cavalcanti. ............................................................. 06988
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sileiro. .................................................................... 06989
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gência antes das matérias constantes da Ordem do 
Dia. ........................................................................ 06989
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denciária. ............................................................... 06990

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
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inversão da pauta de votações. ............................. 06990

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Res-
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PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Con-
vocação dos Deputados ao plenário. ..................... 06990
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Magalhães e Ulysses Guimarães. ......................... 06990
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DR. FRANCISCO GONÇALVES (PTB – MG. 
Pela ordem.) – Manifestação de apreço a membros 
da Mesa Diretora da Casa. Apelo ao Poder Executi-
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de Minas Gerais. .................................................... 06990

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Conti-
nuação da votação, em primeiro turno, da Proposta 
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MIRO TEIXEIRA (PT – RJ). ................................... 06995

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Re-
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MORONI TORGAN (PFL – CE), PAULO AFONSO 
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tiva bancada o Sr. Deputado ROMEL ANIZIO (PP 
– MG). .................................................................... 07001
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(PDT – RS). ........................................................... 07001

CARLOS SOUZA (PP – AM. Pela ordem.) 
– Solicitação aos Parlamentares do PP de compa-
recimento ao plenário. ........................................... 07001

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário. ............... 07002

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada 
KÁTIA ABREU (PFL – TO). ................................... 07002

GILMAR MACHADO (PT – MG. Pela ordem.) 
– Indagação à Presidência sobre o cumprimento, 
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em reunião com Lideranças. ................................. 07002

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Res-
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lômbia.  .................................................................. 07003
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nas universidades federais. ................................... 07003
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que às 18h30min. .................................................. 07004
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– Protesto contra o contingenciamento de recursos 
orçamentários destinados ao Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento. ............................ 07004
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LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem.) – Reco-
nhecimento, pela revista Veja, da possível ausência 
de veracidade de reportagem sobre suposta cone-
xão entre o PT e o grupo terrorista Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia.  .............................. 07004

NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem.) 
– Comparecimento do Ministro da Saúde, Hum-
berto Costa, a audiência pública realizada pela 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, 
para prestação de esclarecimentos sobre a crise no 
setor de saúde pública da cidade do Rio de Janei-
ro. Contestação a críticas do Prefeito César Maia 
ao desempenho do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva.  ..................................................................... 07005

LAURA CARNEIRO (PFL – RJ. Pela ordem.) 
– Reclamação contra o uso de termo injurioso pelo 
Deputado Nilson Mourão com referência ao Prefei-
to do Rio de Janeiro, Cesar Maia. Críticas ao de-
sempenho do Ministro da Saúde, Humberto Costa. 
Solicitação aos Parlamentares de comparecimento 
ao plenário. ............................................................ 07005

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Encer-
ramento da votação. .............................................. 07005

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB – 
SP. Pela ordem.) – Indagação à Presidência sobre 
o tratamento dispensado pela Mesa Diretora aos 
Parlamentares ausentes às votações. ................... 07005

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Res-
posta ao Deputado Antônio Carlos Pannunzio. ..... 07005

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada 
LAURA CARNEIRO (PFL – RJ). ............................ 07006

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Rejei-
ção do destaque. ................................................... 07006

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Reque-
rimento de destaque nº 10, para votação em sepa-
rado do caput do art. 5º da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 227, de 2004, em substituição ao 
caput do art. 3º do substitutivo do Relator. ............ 07011

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO 
(PT – SP). .............................................................. 07011

Usou da palavra o Sr. Deputado JOSÉ PI-
MENTEL (PT – CE), Relator da matéria. .............. 07011

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado PEDRO CHAVES (PMDB 
– GO). .................................................................... 07011

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela or-
dem.) – Comunicação à Presidência de realização 
de acordo de Lideranças para votação dos desta-
ques à Proposta de Emenda à Constituição nº 227, 
de 2004; supressão do interstício para votação da 
proposta em segundo turno; votação da urgência 
para projeto de lei sobre a criação de universidade 
federal no Estado de São Paulo; e votação do mérito 
da proposição em sessão extraordinária. Possível 
votação de representação contra o Deputado André 
Luiz por quebra de decoro parlamentar. ................ 07011

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Satisfa-
ção da Presidência com o acordo de Lideranças. . 07011

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, a Sra. Deputada MARIÂNGELA DUARTE (PT 
– SP). ..................................................................... 07011

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Solicita-
ção ao Plenário de atenção aos termos do acordo de 
Lideranças, com vistas à celeridade dos trabalhos. 07012

PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela or-
dem.) – Explanação sobre a ordem de votação dos 
destaques e proposições acertada pelas Lideran-
ças.  ....................................................................... 07012

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Acolhi-
mento da reclamação da Deputada Laura Carneiro 
contra o uso de termo anti-regimental em pronun-
ciamento do Deputado Nilson Mourão. ................. 07012

MURILO ZAUITH (PFL – MS. Pela ordem.) 
– Existência de acordo para votação de urgência 
de proposição sobre a criação da Universidade 
Federal da Grande Dourados, no Estado de Mato 
Grosso do Sul.  ...................................................... 07012

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Neces-
sidade de unanimidade para celebração de acordo 
para apreciação da Ordem do Dia. Suspensão da 
sessão por 5 minutos, para finalização dos termos 
do acordo pretendido. ............................................ 07012

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Rea-
bertura da sessão. ................................................. 07012

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado LUIZ BASSUMA (PT – BA). . 07012

JUÍZA DENISE FROSSARD (PPS – RJ. Pela 
ordem.) – Descumprimento, pela base aliada do 
Governo, de compromisso assumido de resgate 
da redação original do Senado Federal à proposta 
de emenda à Constituição em apreciação, para in-
clusão de pensões na regra de paridade. ............. 07012

VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG. Pela or-
dem.) – Solidariedade à Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte diante de denúncia de perdão de 
dívida da empresa UNIMED.  ................................ 07013

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
sulta aos Líderes sobre a realização de acordo para 
votação da matéria. ............................................... 07013

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela 
ordem.) – Exposição dos termos do acordo para 
votação da matéria. ............................................... 07013

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem.) – Exposição dos termos do acordo para 
votação da matéria. ............................................... 07013

PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela or-
dem.) – Confirmação dos termos do acordo para 
votação da matéria. ............................................... 07014

ONYX LORENZONI (PFL – RS. Pela ordem.) 
– Solicitação à Presidência de retirada do Destaque 
para Votação em Separado nº 10. Exposição dos 
termos do acordo de Lideranças. .......................... 07014
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Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados WASNY DE ROURE (PT 
– DF), IVO JOSÉ (PT – MG). ................................ 07014

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela or-
dem.) – Protesto contra a não-apreciação de pro-
jeto de lei sobre criação da Universidade Federal 
do Norte do Paraná. .............................................. 07014

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Anúncio 
ao Plenário sobre os termos do acordo para votação 
da matéria. ............................................................. 07014

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, a Sra. Deputada LÚCIA BRAGA (PMDB 
– PB). ..................................................................... 07015

FERNANDO CORUJA (PPS – SC) – Ques-
tão de ordem sobre a distribuição da redação final 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 227, de 
2004. ...................................................................... 07015

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Acolhi-
mento da questão de ordem formulada pelo Depu-
tado Fernando Coruja. ........................................... 07015

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP). .................. 07015

GERALDO THADEU (PPS – MG. Pela ordem.) 
– Manifestação favorável ao acordo para votação 
da matéria. ............................................................. 07015

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Retirada 
do Destaque para Votação em Separado nº 10. ..... 07015

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PMDB – PE. Pela 
ordem.) – Solicitação à Presidência de votação de 
propostas sobre definição do teto salarial dos ser-
vidores do Poder Judiciário, do Ministério Público 
e do Tribunal de Contas da União. ......................... 07015

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, a Sra. Deputada TEREZINHA FERNANDES 
(PT – MA). ............................................................. 07015

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Res-
posta ao Deputado Inocêncio Oliveira. .................. 07015

Anúncio ao Plenário sobre o adiamento da vo-
tação do processo contra o Deputado André Luiz. 07015

Consulta ao Plenário sobre existência de ob-
jeções à votação dos Requerimentos de Destaque 
para Votação em Separado nºs 11, 12 e 13 sob a 
forma de emenda aglutinativa. .............................. 07015

EDUARDO PAES (PSDB – RJ. Pela ordem.) 
– Apoio do PSDB ao acordo para votação da ma-
téria. Protesto contra a votação de matérias em 
plenário sem o exame das Comissões de Mérito. . 07016

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
sulta ao Plenário sobre existência de objeções ao 
acordo de Lideranças. ........................................... 07016

RAUL JUNGMANN (PPS – PE. Pela ordem.) 
– Solicitação à Presidência de esclarecimento acer-
ca da votação de requerimento para apreciação em 
regime de urgência da proposta sobre regulamen-
tação do referendo referente ao desarmamento. .. 07016

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Res-
posta ao Deputado Raul Jungmann. ..................... 07016

JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela ordem.) 
– Apoio do PMDB ao acordo para votação da ma-
téria. ....................................................................... 07016

MARCONDES GADELHA (PTB – PB. Pela 
ordem.) – Apoio do PTB ao acordo para votação 
da matéria. ............................................................. 07017

PAULO DELGADO (PT – MG. Pela ordem.) 
– Posicionamento do orador favorável ao acordo para 
votação da matéria. Conveniência de alteração do 
rito de tramitação de proposições nas Comissões 
da Casa. ................................................................ 07017

DIMAS RAMALHO (PPS – SP. Pela ordem.) 
– Apoio do PPS ao acordo para votação da matéria. 07017

EDINHO MONTEMOR (Bloco/PL – SP. Pela 
ordem.) – Apoio do PL ao acordo para votação da 
matéria. Conclamação aos Deputados paulistas 
para agendamento de audiência no Ministério da 
Educação sobre a grade curricular da Universidade 
do ABC. ................................................................. 07017

MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem.) 
– Apoio do PV ao acordo para votação da matéria. 07018

RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. Pela 
ordem.) – Apoio do PCdoB ao acordo para votação 
da matéria. ............................................................. 07018

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Anún-
cio sobre a votação dos Destaques nºs 11, 12 e 13 
sob a forma de emenda aglutinativa. ..................... 07018

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
SEVERIANO ALVES (PDT – BA). ......................... 07019

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados LEANDRO VILELA 
(PMDB – GO), IARA BERNARDI (PT – SP), GIVAL-
DO CARIMBÃO (PSB – AL). ................................. 07019

COLOMBO (PT – PR. Pela ordem.) – Tra-
mitação do projeto de lei sobre transformação do 
CEFET-Paraná em universidade tecnológica. ....... 07020

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA (PSB 
– PE). ..................................................................... 07020

LUCIANA GENRO (Sem Partido, RS. Pela 
ordem.) – Melhorias promovidas pelo Senado Fe-
deral na proposta de reforma previdenciária. Alerta 
sobre a importância de aprofundamento dos deba-
tes acerca da proposta de reforma sindical. .......... 07020

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem.) – Descontentamento com a redução dos 
direitos previdenciários das pensionistas. Indigna-
ção contra a proposta de concessão de 0,1% de 
aumento aos servidores públicos federais. ............ 07021

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado PEDRO CHAVES (PMDB 
– GO). .................................................................... 07021

LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ. Pela 
ordem.) – Reativação da indústria naval do Estado 
do Rio de Janeiro. Congratulação ao ex-Governa-
dor Anthony Garotinho pelo lançamento de livro 
autobiográfico. ....................................................... 07021



Março de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 06785 

JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL – BA. Pela or-
dem.) – Regozijo com a realização de acordo para 
futura apreciação do projeto de lei sobre criação da 
Universidade do Recôncavo Baiano. ..................... 07021

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Encer-
ramento da votação. .............................................. 07021

Aprovação da Emenda Aglutinativa de Ple-
nário nº 04. ............................................................ 07021

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada 
ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP). ............................. 07026

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Vota-
ção e aprovação do pedido de dispensa de inters-
tício para votação do segundo turno da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 227, de 2004. ......... 07026

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado IVAN VALENTE (PT – SP). ... 07027

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Vota-
ção de requerimento de urgência para apreciação 
do Projeto de Lei nº 3.962, de 2004, que institui a 
Fundação Universidade Federal do ABC – UFABC 
e dá outras providências. ....................................... 07027

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, a Sra. Deputada ALMERINDA DE CARVALHO 
(PMDB – RJ). ......................................................... 07027

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado ANTONIO CARLOS PAN-
NUNZIO (PSDB – SP). .......................................... 07027

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Apro-
vação do requerimento. ......................................... 07027

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Votação 
de requerimento de urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 2.681, de 2003, do Poder Execu-
tivo, que transforma a Faculdade de Medicina do 
Triângulo Mineiro – FMTM em Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro, e dá outras providências. ..... 07027

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado GILMAR MACHADO (PT 
– MG). .................................................................... 07028

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado RAIMUNDO SANTOS (Bloco/
PL – PA). ................................................................ 07028

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ELISEU RE-
SENDE (PFL – MG), NARCIO RODRIGUES (PSDB 
– MG), JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA). ...... 07028

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Apro-
vação do requerimento de urgência. ..................... 07029

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado ÁTILA LINS (PPS – AM). ..... 07029

RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem.) 
– Justificativa da ausência de Parlamentares, em 
razão de homenagem póstuma ao Deputado Luis 
Eduardo Magalhães, ao ensejo do transcurso do 
cinqüentenário natalício. ........................................ 07029

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada 
JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ). ....................... 07029

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado WLADIMIR COSTA (PMDB 
– PA). ..................................................................... 07029

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Vota-
ção do requerimento nº 2.012, de 2004, para apre-
ciação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 
3.859, de 2004, sobre a transformação da Escola 
de Farmácia e Odontologia de Alfenas – Centro 
Universitário Federal na Universidade Federal de 
Alfenas e dá outras providências. .......................... 07029

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado ODAIR CUNHA (PT – MG). 07030

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados INÁCIO AR-
RUDA (PCdoB – CE), GERALDO THADEU (PPS 
– MG), MANATO (PDT – ES), NEUCIMAR FRAGA 
(Bloco/PL – ES), MAURO BENEVIDES (PMDB 
– CE). ..................................................................... 07030

ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG – Pela or-
dem.) – Regozijo com a prospectiva transformação 
do Centro Universitário de Alfenas em universidade 
federal. ................................................................... 07031

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Apro-
vação do requerimento de urgência. ..................... 07031

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados OLIVEIRA FILHO (Blo-
co/PL – PR), ITAMAR SERPA (PSDB – RJ). ......... 07031

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Vo-
tação do Requerimento nº 2.251, de 2004, para 
apreciação em regime de urgência do Projeto de 
Lei nº 4.300, de 2004, sobre a transformação das 
Faculdades Federais Integradas de Diamantina em 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri – UFVJM e dá outras providências. ........ 07031

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado CARLOS MOTA (Bloco/PL 
– MG). .................................................................... 07031

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA 
(PFL – BA). ............................................................ 07031

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado RAUL JUNGMANN (PPS 
– PE). ..................................................................... 07032

CARLOS MOTA (Bloco/PL – MG. Pela ordem.) 
– Solicitação à Presidência de retirada das notas 
taquigráficas de termo anti-regimental utilizado no 
pronunciamento do Deputado José Carlos Ale-
luia. ........................................................................ 07032

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Indefe-
rimento da solicitação do Deputado Carlos Mota. . 07032

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado ILDEU ARAÚJO (PP 
– SP). ..................................................................... 07032

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado BETO ALBUQUERQUE (PSB 
– RS). ..................................................................... 07032



06786 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2005

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ROMEL ANIZIO (PP – MG). .................................. 07032

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado HENRIQUE FONTANA (PT 
– RS). ..................................................................... 07032

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado RAUL JUNGMANN (PPS 
– PE). ..................................................................... 07033

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG). ......................... 07033

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Apro-
vação do requerimento de urgência. ..................... 07033

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Votação 
de requerimento de urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 4.659, de 2004, sobre a institui-
ção da Fundação Universidade Federal da Grande 
Dourados – UFGD, por desmembramento da Fun-
dação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
– UFMS, e dá outras providências.  ....................... 07033

Existência de duplicidade de requerimentos 
de urgência. ........................................................... 07033

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados JOÃO GRANDÃO (PT 
– MS), MURILO ZAUITH (PFL – MS). ................... 07033

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados GERALDO RESENDE (PPS – MS), ANTÔ-
NIO CARLOS BIFFI (PT – MS), WALDEMIR MOKA 
(PMDB – MS). ........................................................ 07034

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado ADÃO PRETTO (PT – RS). .. 07035

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ZONTA (PP – SC). ................................................. 07035

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Comu-
nicação ao Plenário sobre a realização de sessão 
extraordinária com votação nominal, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
227, de 2004. Adiamento da votação da represen-
tação contra o Deputado André Luiz. .................... 07035

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Apro-
vação do requerimento de urgência. ..................... 07035

BABÁ (Sem Partido, PA. Pela ordem.) – Enca-
minhamento de indicação ao Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva para criação da Universidade Federal 
do Oeste do Pará. .................................................. 07035

VII – Encerramento
4 – ATA DA 34ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA, DA 
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52ª 
LEGISLATURA, EM 16 DE MARÇO DE 2005

I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão 

anterior
III – Leitura do expediente
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 16-3-2005
JOÃO LEÃO (Bloco/PL, BA. Pela ordem.) 

– Contrariedade com a não-concessão da palavra 

ao orador na sessão antecedente. Congratulações 
ao Deputado José Carlos Aleluia pela conquista 
alcançada em favor do Estado da Bahia.. ............. 07044

IV – Ordem do Dia
PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Discus-

são, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.962, de 
2004, que institui a Fundação Universidade Federal 
do ABC – UFABC e dá outras providências. ......... 07050

Usou da palavra para proferir parecer ao pro-
jeto, pela Comissão de Educação e Cultura, o Sr. 
Deputado Professor Luizinho. ................................ 07050

Usou da palavra para proferir parecer ao pro-
jeto, pela Comissão de Finanças e Tributação, o Sr. 
Deputado IVAN VALENTE (PT – SP). ................... 07052

Usou da palavra para proferir parecer ao pro-
jeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, o Sr. Deputado Rubinelli. ..................... 07052

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados MORONI TORGAN (PFL – CE), PROFES-
SOR LUIZINHO (PT – SP), JAMIL MURAD (PCdoB 
– SP). ..................................................................... 07052

Usaram da palavra para discussão da ma-
téria os Srs. Deputados GASTÃO VIEIRA (PMDB 
– MA), PAULO AFONSO (PMDB – SC), LUIZ CAR-
LOS HAULY (PSDB – PR), EDINHO MONTEMOR 
(Bloco/PL – SP). .................................................... 07053

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Encer-
ramento da discussão. ........................................... 07055

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO 
CARLOS PANNUNZIO (PSDB – SP), FERNANDO 
FERRO (PT – PE). ................................................ 07057

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Vo-
tação e aprovação do Projeto de Lei nº 3.962, de 
2004. ...................................................................... 07057

Votação e aprovação da redação final. ........ 07059
Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-

deral. ...................................................................... 07059
PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Discus-

são, em segundo turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 227, de 2004, que altera os art. 37, 
40, 144, 194, 195 e 201 da Constituição Federal, 
para dispor sobre a Previdência Social, e dá outras 
providências.  ......................................................... 07059

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – En-
cerramento da discussão. ...................................... 07059

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Vota-
ção da Redação para segundo turno da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 227, de 2004. ......... 07059

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA). .................. 07061

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem.) – Aplausos ao Presidente Severino Ca-
valcanti pela votação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 227, de 2004. ................................ 07061
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RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela ordem.) 
– Defesa de tramitação conjunta das propostas de 
reforma sindical e trabalhista. ................................ 07061

LEONARDO MATTOS (PV – MG. Pela or-
dem.) – Importância para a sociedade brasileira da 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 227, de 2004. Benefícios para os portadores de 
deficiência da votação do Projeto de Lei de Biosse-
gurança e da proposta de reforma previdenciária. 07061

VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem.) – Re-
gozijo com a aprovação da proposta de reforma 
previdenciária e do projeto de lei sobre a criação 
da Universidade do ABC Paulista. Realização de 
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I – ABERTURA DA SESSÃO 
(Às 9 horas e 41 minutos)

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

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

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Fica 

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

sa-se à leitura do expediente.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA, 1º Secretário, 

procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Oficio nº 29/Plen 

Brasília, 16 de março de 2005

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

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

a fim de indicar, como titulares, os Deputados Walter 
Pinheiro, PT/BA, e José Eduardo Cardoso, PT/SP, no 
Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica. 
Como suplentes, os Deputados João Magno, PT/MG, 
e Luiz Piauhylino, PDT/PE.

Atenciosamente, – Paulo Rocha, Líder do PT.

Publique-se.
Em16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Ofício nº 144-L-PFL/05 

Brasília, 15 de março de 2005

Excelentíssimo Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Onyx Lo-

renzoni para integrar, como membro suplente, a Co-

missão Parlamentar de Inquérito destinada a “investi-
gar as organizações criminosas do tráfico de armas”, 
em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Ofício nº 146-L-PFL/2005 

Brasília, 15 de março de 2005

Exmo Sr.
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José Car-

los Araújo para integrar, como membro suplente, a 
Comissão de Finanças e Tributação.

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

Defiro. Publique-se.
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

OF PSDB Nº 186/2005 

Brasília, 15 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Júlio Re-

decker, como membro titular, e o Deputado Eduar-
do Paes, como membro suplente, para integrarem a 
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul (biênio 
2005 – 2007).

Respeitosamente, – Deputado Alberto Goldman, 
Líder do PSDB.

Publique-se. 
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Ata da 31ª Sessão, Solene, Matutina,  
em 16 de março de 2005

Presidência dos Srs. Severino Cavalcanti, Presidente, José Thomaz Nonô,  
1º Vice-Presidente; José Roberto Arruda, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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OF PSDB Nº 191/2005 

Brasília, 16 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 Silvio 

Torres, como membro titular, em vaga existente, e o 
Deputado João Almeida, como membro titular, em subs-
tituição ao Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
para integrarem a Comissão Parlamentar de Inquérito, 
destinada a investigar o processo de privatização das 
empresas do setor elétrico brasileiro e o papel nele 
desempenhado pelo BNDES.

Respeitosamente, – Deputado Alberto Goldman, 
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

OF Nº 251 

Brasília, 15 de março de 2005

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

Senhor Presidente,
Solicito a V. Exa tornar sem efeito a indicação do 

Deputado André Zacharow para integrar como suplente 
a Comissão Especial destinada a dar parecer ao PL n° 
3.337/2004, que trata das Agências Reguladoras.

Cordialmente, – Deputado José Janene, Líder 
do PP.

Defiro. Publique-se. 
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

OF Nº 259

Brasília, 16 de março de 2005

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Mário Negromonte, como Su-

plente na Comissão Parlamentar de inquérito destinada 
a investigar as organizações criminosas do tráfico de 
armas – (CPI Tráfico de Armas).

Atenciosamente, – Deputado José Janene, Lí-
der do PP.

Defiro. Publique-se.
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

OF N° 268 

Brasília, 16 de março de 2005

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Celso Russomanno – PP/SP, 

como suplente, na Comissão Parlamentar Conjunta 
do Mercosul (biênio 2005 – 2007).

Atenciosamente, – Deputado José Janene, Lí-
der do PP.

Publique-se.
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Ofício nº 121/2005 

Brasília, 15 de março de 2005

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-
SP), na qualidade de Titular, para integrar a Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a “investigar as 
organizações criminosas do tráfico de armas”.

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

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

Defiro. Publique-se.
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Oficio nº 122 /2005

Brasília, 15 de março de 2005

Exmo Sr.
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ), 
na qualidade de Titular e o Senher Deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PTB-SP), na qualidade de Suplente, para 
integrarem a Comissão Parlamentar Conjunta do Mer-
cosul (biênio 2005-2007).
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Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

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

Publique-se.
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Of. nº 124/2005

Brasília, 15 de março de 2005

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, 

os Senhores Deputados Ricardo Izar (PTB-SP), Mar-
condes Gadelha (PTB-PB), na qualidade de titulares e 
Eduardo Seabra (PTB-AP), na qualidade de suplente, 
para integrarem a Comissão Especial destinada a pre-
ferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 
292-A, de 1995, da Srª Marinha Raupp, que “dá nova 
redação ao § 3º do artigo 195 da Constituição Federal, 
estabelecendo que a pessoa jurídica de direito público 
que esteja em débito com o sistema da Seguridade So-
cial, poderá contratar com o poder público e dele receber 
benefícios ou incentivos fiscais, no caso de transferên-
cia de recursos destinados a execução dos programas 
suplementares previstos no inciso VII, do Artigo 208 da 
Constituição Federal”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração. – Deputado José Múcio 
Monteiro, Líder do PTB.

Publique-se.
Em, 16-3-05. – Severino Cavalcanti, 

Presidente.

Ofício nº 126/2005

Brasília, 14 de março de 2005

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi-

mentais, o Senhor Deputado Jackson Barreto (PTB-
SE), Pedro Fernandes (PTB-MA) e Ricardo Izar, na 
qualidade de Titulares e o Senhor Deputado Pastor 
Frankembergen (PTB-RR), na qualidade de Suplen-

te, para integrarem a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar 
nº 4.147, de 2001, do Poder Executivo, que “institui 
diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá 
outras providências”.

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

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

Publique-se.
Em, 16-3-05. – Severino Cavalcanti, 

Presidente.

Ofício nº 127/2005

Brasília, 14 de março de 2005

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), 
José Militão (PTB-MG) Armando Monteiro, na quali-
dade de Titulares e o Senhor Deputado (PTB-PE), na 
qualidade de Suplente, para integrarem a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
Complementar nº 210, de 2004, do Poder Executivo, 
que institui regime tributário, previdenciário e trabalhista 
especial à microempresa com receita bruta anual de 
até R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), e dá outras 
providências.

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

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

Publique-se.
Em, 16-3-05. – Severino Cavalcanti, 

Presidente.

Ofício nº 128/2005

Brasília, 14 de março de 2005

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado Paes Landim (PTB – PI), na 
qualidade de Titular e o Senhor Deputado Luz An-
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tonio Fleury (PTB – SP), na qualidade de Suplente, 
para integrarem a Comissão Mista Especial destina-
da elaborar, em cento e oitenta dias, os projetos de 
lei necessários à regulamentação da matéria trata-
da na Emenda Constitucional nº 45/04 (Reforma do 
Judiciário).

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

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

Publique-se.
Em, 16-3-2005. – Severino Cavalcanti, 

Presidente.

Of nº 125/05 – BLP 

Brasília, 9 de março de 2005

Exmo Sr.
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco 

PL/PSL indica o Deputado Neucimar Fraga (PL – ES), 
como titular, e os Deputados Carlos Nader (PL – RJ) e 
Medeiros (PL– SP), como suplentes, para integrarem 
a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada 
a “investigar as organizações criminosas do tráfico de 
armas”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Sandro 
Mabel, Líder do Bloco PL/PSL.

Publique-se
Em, 16-3-2005. – Severino Cavalcanti, 

Presidente.

Of nº 142/05 – LBP 

Brasília, 14 de março de 2005

Exmº Sr.
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª que o Deputado Miguel de 

Souza (PL – RO) é o primeiro Vice-Líder do Bloco PL 
– PSL.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Sandro 
Mabel, Líder do Bloco PL/PSL.

Defiro. Publique-se
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em, 16-3-2005. – Severino Cavalcanti, 

Presidente.

Of. Nº 143/05 – BLP

Brasília, 16 de março de 2005

Exmº Sr.
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o 

Bloco PL – PSL indica o Deputado Carlos Mota (PL 
– G), como suplente, em substituição ao Deputado 
Carlos Nader (PL – RJ), para integrar a Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a “in-
vestigar as organizações criminosas do tráfico de 
armas”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.  – Deputado Sandro 
Mabel, Líder do Bloco/PSL.

Defiro. Publique-se.
Em, 16-3-2005. – Severino Cavalcanti, 

Presidente.

Of nº 144/05 – LBP 

Brasília, 14 de março de 2005

Exmo Sr.
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o 

Bloco PL/PSL indica, na qualidade de titulares, os 
Deputados Hamilton Casara (PL/RO), Júnior Betão 
(PL/AC) e Miguel de Souza (PL/RO) e, na qualidade 
de suplentes, os Deputados Jaime Martins (PL/MG), 
Welinton Fagundes (PL/MT) e Almir Sá (PL/RR), para 
integrarem a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei nº 4.776, de 2005, do Po-
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der Executivo, que “dispõe sobre a gestão de flores-
tas 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 pro-
vidências”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Sandro 
Mabel, Líder do Bloco PL/PSL.

Publique-se.
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

OF/LID/Nº 83/2005

Brasília, 15 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a deputada Juíza De-

nise Frossard, como titular, da Comissão Parlamentar 
de Inquérito destinada a investigar as organizações 
criminosas do tráfico de armas, em substituição ao 
deputado Colbert Martins, para passará a ocupar a 
vaga de suplente.

Atenciosamente, – Deputado Dimas Ramalho, 
Líder.

Defiro. Publique-se.
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Ofício n° 98/PDT

Brasília, 16 de março de 2005

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Alceu 

Collares para integrar, na condição de suplente, a Co-
missão Parlamentar de Inquérito das “Organizações 
Criminosas do Tráfico de Armas”.

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

Defiro. Publique-se.
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

OF Nº 25-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, os Projetos de Decreto 
Legislativo apreciados por este órgão técnico, em 8 de 
março do corrente, a seguir relacionados:

1.429, 1.430, 1.432, 1.433, 1.434, 1.442, 1.446, 
1.448, 1.449 e 1.450, de 2004.

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

Publique-se.
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

OF Nº 30-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 1.252/04, apreciado por este órgão téc-
nico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar protestos de 
elevada estima e distinta consideração. – Deputado 
Antônio Carlos Biscaia, Presidente.

Publique-se.
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Oficio-Pres nº 32/2005

Brasília, 9 de março de 2005

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

Assunto: Publicação do PL nº 888/03 Senhor Presi-
dente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-
to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreciação do Projeto de Lei nº 888/03, do Sr. Bispo 
Wanderval, que “dispõe sobre obrigações dos fabrican-
tes e revendedores de veículos automotores junto ao 
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consumidor”, para publicação da referida proposição 
e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Luiz Antônio Fleury, 
Presidente.

Publique-se.
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Ofício-Pres nº 120/05

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 apreciação 
do Projeto de Lei nº 5.672/01, por este órgão técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Romeu Queiroz, 
Presidente.

Publique-se.
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Ofício-Pres nº 121/05

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 835/03, por este órgão 
técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Romeu Queiroz, 
Presidente.

Publique-se.
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 122/05

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 2.371/03, por este Órgão 
Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Romeu Queiroz, 
Presidente.

Publique-se.
Em, 16-3-05. – Severino Cavalcanti, 

Presidente.

Ofício-Pres. nº 114/COEC

Brasília, 9 de março de 2005

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

Assunto: reconstituição do PL nº 1.320/2003

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, informo que 

o Projeto de Lei nº 1.320/2003 – do Sr. Bismarck Maia 
– que “dispõe sobre a criação de uma Universidade 
Federal na Região Centro – Sul do Estado do Ceará, 
na cidade de Iguatu” foi distribuído ao Deputado Rom-
mel Feijó, para relatório, que não o devolveu quando 
da sua saída da Comissão.

Nos termos do artigo 106 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelên-
cia a gentileza de autorizar a reconstituição do refe-
rido projeto.

Atenciosamente, – Deputado Paulo Delgado, 
Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em, 16-3-05. – Severino Cavalcanti, 

Presidente.

Ofício nº 10/2005/CFFC-PR

Brasília, 16 de fevereiro de 2005

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

Assunto: Relatório de Atividades do ano de 2004

Senhor Presidente:
Para conhecimento de Vossa Excelência, enca-

minhamos cópia apensa do Relatório de Atividades, 
ano 2004, da Comissão de Fiscalização Financeira 
e Controle, contendo os resultados decorrentes das 
atividades pertinentes ao campo temático previsto no 
art. 32, inciso VIII, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

Na oportunidade, apresentamos a Vossa Exce-
lência protestos de elevada estima e distinta conside-
ração. – Deputado José Priante, Presidente.
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3. EMENDAS AO ORÇAMENTO
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4. TRAMITAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES
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Ofício nº 16

Brasília, em 23 de fevereiro de 2005

Exmo. Sr.
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar que, 

em Reunião Ordinária Deliberativa realizada nesta data, 
declarei prejudicados o Projeto de Lei nº 6.983/2002, 
que “institui o Programa do Biodiesel”, bem como seus 

apensados, Projetos de Lei nºs 2.578/2003, 3.368/2004, 
3.373/2004 e 526/2003, com fulcro no art. 163, inciso 
I, do Regimento Interno, face à aprovação da Medida 
Provisória nº 214/2004, originária da Lei nº 11.097/2005, 
publicada em 13-1-2005, que “dispõe sobre a introdu-
ção do biodiesel na matriz energética brasileira”.

Na oportunidade, colho o ensejo para renovar 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado João Pizzolatti, Presidente.

Publique-se.
Em, 16-3-05. – Severino Cavalcanti, 

Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 4.850, DE 2005 
(Do Senado Federal) 

PLS 253/04 
Ofício (SF) nº 212/05

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, em especial do seu Título VI.

Despacho: Publique. Submeta-se ao 
Plenário nos Termos do Art. 143 do Regimen-
to Comum.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-

bro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Prescrição antes de transitar em julga-
do a sentença

Art. 109.  ................................................
 ..............................................................
Prescrição das penas restritivas de di-

reito
§ 1º Aplicam-se às penas restritivas de 

direito os mesmos prazos previstos para as 
privativas de liberdade.

Imprescritibilidade de crimes contra a 
humanidade

§ 2º Se cometidos de modo generalizado 
ou sistemático, são imprescritíveis:

I – os crimes previstos nos arts. 213, 217, 
218-B e 228;

II – os crimes previstos nos arts. 231 e 
231-A, quando praticados contra menores de 
18 (dezoito) anos.” (NR)
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“TÍTULO VI 
Dos Crimes Contra a Liberdade  

e o Desenvolvimento Sexual

 ..............................................................
Estupro
Art. 213. Constranger alguém, mediante 

violência ou grave ameaça, a ter conjunção 
carnal ou a praticar ou permitir que com ele 
se pratique outro ato libidinoso:

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) 
anos.

§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal 
de natureza grave ou se a vítima é menor de 
18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) 
anos.

§ 2º Se da conduta resulta morte:
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 20 (vin-

te) anos.” (NR)
“Violação sexual mediante fraude
Art. 215. Ter conjunção carnal ou prati-

car outro ato libidinoso com alguém, mediante 
fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a 
livre manifestação de vontade da vítima:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) 
anos.

Parágrafo único. Se o crime é cometido 
com o fim de obter vantagem econômica, apli-
ca-se também multa.” (NR)

“Assédio sexual
Art. 216-A.  ........................................... .
 ..............................................................
Parágrafo único. A pena é aumentada 

em até um terço se a vítima é pessoa menor 
de 18 (dezoito) anos.” (NR)

“CAPÍTULO II 
Dos Crimes Contra o Desenvolvimento  

Sexual de Vulnerável

Estupro de vulnerável
Art. 217. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato 

libidinoso com pessoa menor de 14 (catorze) anos:
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as 

ações descritas no caput com pessoa que, por enfer-
midade ou deficiência mental, não tiver o necessário 
discernimento para a prática do ato, ou que, por qual-
quer outra causa, não possa oferecer resistência.

§ 2º A pena é aumentada da metade se houver 
concurso de quem tenha o dever de cuidado, prote-
ção ou vigilância.

§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de na-
tureza grave:

Pena – reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.
§ 4º Se da conduta resulta morte:

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 24 (vinte 
e quatro) anos.” (NR)

“Art. 218. Induzir pessoa menor de 14 (ca-
torze) anos a satisfazer a lascívia de outrem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) 
anos.

Parágrafo único. Se o crime é cometido 
com o fim de obter vantagem econômica, apli-
ca-se também multa.” (NR)

“Ação penal
Art. 225. Nos crimes definidos nos capítu-

los anteriores se procede mediante ação penal 
pública condicionada à representação.

Parágrafo único. Procede-se mediante 
ação penal pública incondicionada se a víti-
ma é pessoa:

I – menor de 18 (dezoito) anos; ou
II – mentalmente enferma ou deficiente 

mental.” (NR)
“Aumento de pena
Art. 226. A pena é aumentada de um 

sexto a um terço:
 ..............................................................
II – se o agente é ascendente, padrasto, 

madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companhei-
ro, tutor ou curador, preceptor ou empregador 
da vítima ou se assumiu, por lei ou outra forma, 
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;

III – se do crime resultar gravidez;
IV – se o agente transmite à vítima do-

ença venérea de que sabe ou deve saber que 
está contaminado.” (NR)

“CAPÍTULO V 
Do Lenocínio e do Tráfico de Pessoa para fim de 

Exploração Sexual

 ..............................................................
Art. 227. ................................................ .
 ..............................................................
Favorecimento da prostituição ou outra 

forma de exploração sexual
Art. 228. Induzir ou atrair alguém à pros-

tituição ou outra forma de exploração sexual, 
facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a 
abandone:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) 
anos, e multa.

§ 1º Se o agente é ascendente, padras-
to, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, com-
panheiro, tutor ou curador, preceptor ou em-
pregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou 
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outra forma, obrigação de cuidado, proteção 
ou vigilância:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) 
anos.

 .....................................................” (NR)
“Rufianismo
Art. 230. . ...............................................
 ..............................................................
§ 1º Se a vítima é pessoa menor de 18 (de-

zoito) e maior de 14 (catorze) anos ou o crime é 
cometido por ascendente, padrasto, madrasta, 
irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou 
curador, preceptor ou empregador da vítima, ou 
por quem assumiu, por lei ou outra forma, obri-
gação de cuidado, proteção ou vigilância:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) 
anos, e multa.

§ 2º Se o crime é cometido mediante 
violência, grave ameaça, fraude ou outro meio 
que impeça ou dificulte a livre manifestação da 
vontade da vítima:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) 
anos, sem prejuízo da pena correspondente 
à violência.” (NR)

“Tráfico internacional de pessoa para fim 
de exploração sexual

Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, 
no território nacional, de pessoa que nele ve-
nha a exercer a prostituição ou outra forma de 
exploração sexual, ou a saída de pessoa que 
vá exercê-la no estrangeiro.

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) 
anos.

§ 1º Incorre na mesma pena aquele que 
agenciar, aliciar ou comprar a pessoa traficada, 
assim como, tendo conhecimento dessa condi-
ção, transportá-la, transferi-la ou alojá-la.

§ 2º A pena é aumentada da metade se:
I – a vítima for pessoa menor de 18 (de-

zoito) anos;
II – a vítima, por enfermidade ou defici-

ência mental, não tiver o necessário discerni-
mento para a prática do ato;

III – se o agente é ascendente, padras-
to, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, com-
panheiro, tutor ou curador, preceptor ou em-
pregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou 
outra forma, obrigação de cuidado, proteção 
ou vigilância; ou

IV – há emprego de violência, grave ame-
aça ou fraude.

§ 3º Se o crime é cometido com o fim de 
obter vantagem econômica, aplica-se também 
multa.” (NR)

Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, Código 
Penal, passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 
218-A, 218-B e 231-A:

“Satisfação de lascívia mediante presen-
ça de criança ou adolescente

Art. 218-A. Praticar, na presença de pes-
soa menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-la 
a presenciar, conjunção carnal ou outro ato 
libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria 
ou de outrem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos.”

“Favorecimento da prostituição ou outra 
forma de exploração sexual de vulnerável

Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à 
prostituição ou outra forma de exploração se-
xual pessoa menor de 18 (dezoito) anos ou 
pessoa que, por enfermidade ou deficiência 
mental, não tiver o necessário discernimento 
para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou di-
ficultar que a abandone:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) 
anos.

§ 1º Se o crime é praticado com o fim 
de obter vantagem econômica, aplica-se tam-
bém multa.

§ 2º Incorre nas mesmas penas:
I – quem pratica conjunção carnal ou 

outro ato libidinoso com pessoa menor de 18 
(dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na si-
tuação descrita no caput deste artigo;

II – o proprietário, o gerente ou o res-
ponsável pelo local em que se verifiquem as 
práticas referidas no caput deste artigo.

§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, 
constitui efeito obrigatório da condenação a 
cassação da licença de localização e de fun-
cionamento do estabelecimento.”

“Tráfico interno de pessoa para fim de 
exploração sexual

Art. 231-A. Promover ou facilitar o deslo-
camento de pessoa dentro do território nacional 
para o exercício da prostituição ou outra forma 
de exploração sexual:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) 
anos.

§ 1º Incorre na mesma pena aquele que 
agenciar, aliciar ou comprar a pessoa traficada, 
assim como, tendo conhecimento dessa condi-
ção, transportá-la, transferi-la ou alojá-la.

§ 2º A pena é aumenta da metade se:
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I – a vítima for pessoa menor de 18 (de-
zoito) anos;

II – a vítima, por enfermidade ou defici-
ência mental, não tiver o necessário discerni-
mento para a prática do ato;

III – se o agente é ascendente, padras-
to, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, com-
panheiro, tutor ou curador, preceptor ou em-
pregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou 
outra forma, obrigação de cuidado, proteção 
ou vigilância; ou

IV – há emprego de violência, grave ame-
aça ou fraude.

§ 3º Se o crime é cometido com o fim 
de obter vantagem econômica, aplica-se tam-
bém multa.”

Art. 3º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990, Lei de Crimes Hediondos, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
V – estupro (art. 213, caput e §§ 1º e 2º) 

e estupro contra vulneráveis (art. 217, caput 
e §§ 1º, 2º, 3º e 4º);

VI – epidemia com resultado morte (art. 
267, § 1º);

VII – falsificação, corrupção, adulteração 
ou alteração de produto destinado a fins tera-
pêuticos ou medicinais (art. 273, caput, §§ 1º, 
1º-A e 1º-B, com a redação dada pela Lei nº 
9.677, de 2 de julho de 1998);

VII – A. (vetado);
VII – B. (revogado).
Parágrafo único. Considera-se também 

hediondo o crime de genocídio previsto nos 
arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outu-
bro de 1956, tentado ou consumado.” (NR)

Art. 4º Revogam-se os incisos VII e VIII do art. 107; 
o § 2º do art. 225, e os arts. 214, 216, 219, 220, 221, 222, 
223, 224, 227 e 232, todos do Código Penal, e o inciso 
VII-B do art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.

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

Senado Federal, 3 março de 2005. – Senador 
Renan Callheiros, Presidente do Senado Federal

PROJETO DE LEI Nº 4.851, DE 2005 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 254/04 
OFÍCIO Nº (SF) 213/05

Altera o art. 241 da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Despacho: Publique. Submeta-se ao 
Plenário nos Termos do Art. 143 do Regimen-
to Comum.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput – 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 241 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 241. Apresentar, fotografar, filmar, 
produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, 
por qualquer meio de comunicação, inclusive 
rede mundial de computadores (‘internet’), 
cenas de sexo explícito ou pornográficas en-
volvendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) 
anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:
I – agencia, autoriza, facilita ou, de qual-

quer modo, intermedeia, a participação de 
criança ou adolescente nas cenas a que se 
refere o ‘caput’ deste artigo;

II – assegura os meios ou serviços para 
o armazenamento, físico ou digital, de fotogra-
fias ou imagens que reproduzam as cenas a 
que se refere o ‘caput’ deste artigo;

III – assegura, disponibiliza ou facilita, 
por qualquer meio, ainda que gratuitamente, o 
acesso de usuários da rede mundial de com-
putadores (‘internet’) às cenas a que se refere 
o ‘caput’ deste artigo.

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

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

Senado Federal, em 03 março de 2005. – Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

RECURSO Nº 162, DE 2005 
(Do Sr. Alberto Goldman)

Recursos ao Plenário da Câmara dos 
Deputados para o recebimento de denúncia 
pertinente ao Presidente da República.

Despacho: Publique-se. Submeta-se Ao 
Plenário

Excelentíssimo Senhor Presidente Da Câmara 
Dos Deputados

ALBERTO GOLDMAN, Deputado Federal, já 
qualificado na DENÚNCIA apresentada nesta Casa 
contra o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Senhor Luiz 
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Inácio Lula da Silva, no dia 25 de fevereiro de 2005, 
inconformado com a decisão de Vossa Excelência, de-
negatória da promoção em foco, vem, com fundamento 
no § 3º do Art. 218 do Regimento Interno, 

RECORRER
ao Plenário desta Casa, pelas seguintes razões 

de fato e de direito:
No discurso do DENUNCIADO, proferido nas 

obras da Estação Fazenda Alegre, em Jaguaré, Espí-
rito Santo, ficou caracterizada a prática de infrações 
capituladas nos incisos V e VII do art. 85 da Constitui-
ção Federal, no inciso V do art. 4º e nos ítens 3,6 e 7 
do art. 9º da Lei nº 1.079, de 10.4.1950 e nos arts. 4º 
e inciso II do art. 11 da Lei nº 8.429, de 2.06.1992.

2 Essas infrações implicam em crime de respon-
sabilidade, devido à circunstância de não ter o DENUN-
CIADO determinado a apuração das graves irregulari-
dades comunicadas por um seu “alto companheiro”, as 
quais comprometiam a lisura do Governo anterior.

3 Contra todas as evidências, Vossa Excelência, 
referindo-se ao DENUNCIADO, nega, na decisão, que 
tenha havido a prática das condutas descritas, susten-
tando que o Sr. Presidente da República

“não deixou de responsabilizar subordi-
nado, não usou violência, ameaça ou suborno 
contra funcionário, nem tampouco procedeu de 
modo incompatível com a dignidade, honra e 
decoro do cargo.”

Acrescenta, ainda:

“Na verdade, da exegese do discurso do 
Sr. Presidente da República constata-se que 
o cerne de sua manifestação é a intenção de 
evitar a divulgação danosa da má situação 
financeira de determinada instituição e suas 
possíveis conseqüências e não uma presumí-
vel intenção de ocultar denúncia de corrupção, 
sobre a qual, inclusive, ele não se manifestou 
formalmente.” 

4 Ora, como Sua Excelência, o Presidente da 
República, não teria deixado de responsabilizar seu 
subordinado, o “alto companheiro”, se até hoje não se 
sabe quais as providências adotadas pelo DENUNCIA-
DO para apurar os fatos a ele então revelados ?

Caso o prosseguimento da presente denúncia seja 
impedido, como pretende Vossa Excelência, persistirá, 
em conseqüência, uma incômoda interrogação, com-
prometedora da dignidade de integrantes do Governo 
anterior, envolvidos nas aleivosias pronunciadas no 
discurso sobre “o processo de corrupção que aconte-
ceu antes de nós”.

Como, segundo afirmou Vossa Excelência na de-
cisão denegatória da denúncia, o DENUNCIADO “tam-

pouco procedeu de modo incompatível com a dignidade, 
honra e decoro do cargo” se o mesmo Presidente da Re-
pública, em seu pronunciamento mandou o informante 
fechar a boca ao invés de determinar a apuração dos 
fatos delituosos que acabara de tomar conhecimento?

A peça denegatória da denúncia, minimiza as 
graves ocorrências, dissolvendo as afirmações do 
DENUNCIADO num clima de boas intenções, como 
foi consignado em trecho já transcrito.

Sem uma apuração rigorosa de tais episódios, 
jamais saber-se-á a verdade, ou seja, se tudo ocorreu 
conforme publicado ou se, por outro lado, a divulga-
ção extemporânea realizada pelo DENUNCIADO não 
passou de bem urdida intriga para denegrir seu ante-
cessor na Chefia da Nação.

Ademais, a denúncia sustenta-se, igualmente, no 
art. 4º da Lei 8.429, de 02.06.1992, segundo o qual “os 
agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade 
no trato dos assuntos que lhe são afetos” e, também, no 
art. 11 do mesmo diploma legal que define:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestida-
de, imparcialidade, legalidade e lealdade às 
instituições e, notadamente:

(...)
II – retardar ou deixar de praticar, inde-

vidamente, ato de ofício;”

Vossa Excelência, no entanto, em sua decisão, pas-
sa ao largo do conteúdo dessas disposições, explícitas 
e taxativas, para minimizar a grave conduta do DENUN-
CIADO, Presidente da República, ao fazer afirmações 
cuja veracidade jamais serão apuradas caso persista a 
denegação e o conseqüente arquivamento.

Cumpre, por fim, considerar que a denúncia é 
recebida, na fase preliminar, para mera instauração 
de procedimento, mediante a instalação de Comissão 
Especial que discutirá e analisará as provas existen-
tes, com vistas à formação ou não de processo. Na 
presente etapa, não será possível discutir a existên-
cia ou não de delito, em decisão interlocutória, como 
pretende Vossa Excelência.

Isto posto, recorre o DENUNCIANTE ao Plenário 
da Câmara dos Deputados, nos termos do § 3º e 5º do 
art. 218 do Regimento Interno, a fim de ser reformada 
a decisão e recebida a denúncia.

Pede e espera deferimento.
Brasília, 9 de março de 2005. – Alberto Gold-

man, Deputado Federal.
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REQUERIMENTO Nº 2.430, DE 2005 
(DO Sr. Colbert Martins)

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do Re-

gimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar a V. 
Exª se digne registrar nos Anais desta Casa, o artigo 
intitulado “Colégio Estadual é extinto em Feira”, do Jor-

nalista Edson Borges – Publicado no jornal A Tarde, 
no dia 16 de fevereiro de 2005.

Dê-se conhecimento do presente a Direção do 
Jornal A Tarde no seguinte endereço – Av. Getúlio 
Vargas, 2020 – Capuchinhos – Feira de Santana-BA 
– CEP: 44100-000.

Sala da Sessões, 16 de fevereiro de 2005. – Depu-
tado Colbert Martins.
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“Defiro ad referendum. Publique-se.”
Em 16-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.511, DE 2005 
(Do Sr. Luiz Couto – PT/PB)

Sr. Presidente:
Requeiro a V. Exª na forma regimental e após ou-

vido o Plenário, que seja registrada nos Anais da Casa, 

matéria publicada na revista Carta Capital, datada de 

2 de março de 2005, intitulada “A Razão do Estado” – 

EDUCAÇÃO – O Governo propõe regular o ensino uni-

versitário e contraria os interesses de poderosos grupos 

privados do setor.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2005. – 

Deputado Luiz Couto, Deputado Federal, PT/PB.
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REQUERIMENTO Nº 2.540, DE 2005 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Requer o envio de Indicação à Comis-
são de Finanças e Tributação recomendan-
do a aprovação do Projeto de Lei nº 3.151, 
de 2004, que destina mais recursos para o 
Fundo Espacial.

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

gimento Interno dos Deputados, requeiro a V. Exª 
seja encaminhada à Comissão de Tributação a Indi-
cação em anexo, recomendando a aprovação da Lei 
nº 3.151, de 2004, que destina mais recursos para o 
Fundo Espacial.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004. 
– Deputado Corauci Sobrinho, Coordenador da Co-
missão Externa Acidente na Base de Alcântara

INDICAÇÃO Nº   , DE 2004 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Sugere a adoção de providências no 
sentido de aprovar o Projeto de Lei nº 3.151, 
de 2004, que destina mais recursos para o 
Fundo Espacial.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão 
de Finanças e Tributação:

A Comissão Externa, criada no âmbito da Câmara 
dos Deputados destinada a analisar o acidente com o 
Veículo Lançador de Satélite – VLS-1, chegou à con-
clusão de que uma das causas remotas do acidente 
foram os baixos investimentos no Programa Espacial 

Brasileiro, investimentos que foram diminuindo grada-
tivamente nos últimos dezesseis anos.

Com base neste diagnóstico, a Comissão sugere 
a adoção de providências no sentido da aprovação do 
Projeto de Lei nº 3.151, de 2004, que se encontra, no 
momento, sob o exame dessa Comissão, o qual des-
tina mais recursos para o Fundo Espacial.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2004. 
– Deputado Corauci Sobrinho.

Recebo como recomendação resultante 
dos trabalhos realizados pela Comissão Exter-
na – Acidente na Base de Alcântara e, nessa 
condição, determino seja encaminhada à CFT. 
Publique-se.

Em, 16-3-2005. – Severino Cavalcanti. 
Presidente.

REQUERIMENTO Nº 2.541, DE 2005 
(Do Sr. Dep. Vignatti e Outro) 

Sugere ao Presidência da Câmara soli-
citar ao Presidente do BNDES providências 
para o estudo de viabilidade para a criação 
de uma linha de Financiamento para as 
Prefeituras Municipais do País, visando a 
aquisição de Máquinas Pesadas para os 
serviços de Manutenção das vias públicas 
municipais.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 
dos Deputados – Deputado Severino Cavalcanti:

Dirijo-me a Vossa Excelência para expor os se-
guintes argumentos:

O território nacional é composto por 5.559 mu-
nicípios, dos quais 83% têm uma população inferior a 
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30 mil habitantes e uma receita média mensal não su-
perior aos R$500.000,00, se concentrando nos repas-
ses do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e 
do Movimento Econômico de cada Município – ICMS. 
Neste contexto encontramos inúmeras carências que 
precisam ser minimizadas, principalmente no que diz 
respeito a capacidade de investimentos em obras pú-
blicas e modernização das frotas cada vez mais su-
cateadas.

Encontramos em todo território nacional uma re-
alidade muito penosa para os municípios brasileiros, 
com grande parte de seus parques de máquinas em 
longo período de uso. Encontramos máquinas em mé-
dia com mais de 25 anos de vida útil (Moto Nivelado-
ras, Retro Escavadeiras, Pá carregadeiras, Tratores de 
esteiras e caminhões basculantes). Se não bastasse 
o ano de uso destas máquinas, encontramos parques 
municipais de máquinas em péssimo estado de manu-
tenção e conservação.

Uma das maiores dificuldades para que estas 
prefeituras municipais possam renovar seus parques 
de máquinas é o grande valor que esses equipa-
mentos atingiram recentemente no mercado (Moto 
Niveladora valor médio R$500.000,00; Retro Esca-
vadeira valor médio R$200.000,00; Trator Esteira 
valor médio R$400.000,00). Esses valores impos-
sibilitam as prefeituras adquirirem estas máquinas 
com recursos próprios, cada vez mais escassos nos 
últimos anos, comprometendo muitas vezes a capa-
cidade de investimento de uma prefeitura para todo 
um ano de trabalho, inviabilizando a administração 
pública e a qualidade dos serviços públicos munici-
pais oferecidos.

Neste requerimento, solicitamos ao BNDES, a 
abertura de uma tinha de crédito a médio e longo 
prazo, com juros subsidiados, condicentes com reali-
dade financeira das prefeituras. Esta linha de crédito 
possibilitaria a renovação da maioria dos parques de 
máquinas das prefeituras, diminuindo os gastos com 
a manutenção destas máquinas com vida útil já com-
prometida, desta forma as prefeituras poderiam investir 
cada vez mais recursos na área social e na geração 
de emprego e renda em seus municípios. Salientamos 
ainda que ss prefeituras poderiam oferecer o débito 
automático no FPM – Fundo de Participação dos Mu-
nicípios, dentro das condições de endividamento de 
cada município.

Um outro fator importante é que uma linha de 
crédito com esta amplitude e área de atuação, pos-
sibilitaria um aquecimento no setor industrial Metal 
Mecânico, aquecendo a nossa economia no mercado 

interno de comercialização de máquinas pesadas, ge-
rando mais emprego neste importante setor da eco-
nomia brasileira.

Brasília, Sala de Sessões, 1º março de 2005. 
– Deputado Cláudio Vignatti  Deputado Orlando 
Desconsi.

Devolva-se ao primeiro Requerente, com 
a sugestão de que seja reapresentada a propo-
sição na forma de Indicação. Publique-se.

Oficie-se.
Em, 16-3-05. – Severino Cavalcanti, 

Presidente.

REQUERIMENTO S/Nº  , 2005

Senhor Presidente,
Requeiro, de acordo com o Art. 104, caput, do 

Regimento Interno desta casa, a retirada de tramitação 
do PL nº 4.636/2004, de minha autoria, que “Dispõe 
sobre a transformação da Escola Superior de Agricul-
tura de Mossoró – ESAM em Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido – UFRSA – RN, e dá outras pro-
vidências.

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 2005. – Depu-
tada Fátima Bezerra.

Defiro a retirada do PL nº 4.636/2004, 
nos termos do art. 104 c/c o art. 114, inciso 
VII, do RICD. Oficie-se à requerente e, após, 
publique-se.

Em, 16-3-05. – Severino Cavalcanti, 
Presidente.

REQUERIMENTO S/Nº  , 2005 
(Do Sr. Dep Paulo Magalhães

Sr. Presidente, peço que seja inserido nos Anais 
da Casa a sentença proferida pela MM. Juíza e que 
seja oficiado ao Sr. Presidente do Tribunal de Justiça 
da Bahia correspondência dando conta do ato e feli-
citando pela belíssima sentença proferida por essa 
Juíza de Itabuna.

Acompanhei pessoalmente os desdobramen-
tos dessa ação judicial e pude verificar os questiona-
mentos e inquietações em debate, pela falta de ação 
tempestiva do Governo na solução de problemas, que 
poderiam ter sido sanados, como agora estão sendo, 
evitando-se o caminho da Justiça, que somente deve 
ser utilizado em última instância.

Adverti, por várias vezes, em pronunciamentos 
nesta mesma tribuna, sobre a necessidade urgen-
te de uma tomada de posição por meio dos órgãos 
competentes, como o Banco do Brasil, Ministério do 
Planejamento e do Ministério da Agricultura, para uma 
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revisão do Programa de Recuperação da Lavoura Ca-
caueira Baiana.

Meus pronunciamentos foram subsidiados com 
dados técnicos, alertando sobre a clara incapacidade 
de pagamento dos produtores das parcelas vincen-
das nos próximos 4 anos, especialmente neste ano 
de 2005.

Também adverti ao Governo que os produtores 
não agüentavam mais as pressões exercidas, exage-
radas e inadequadas pelos agentes financeiros ofi-
ciais, especialmente pelo Banco do Brasil, que, sem 
qualquer sensibilidade, vinha promovendo cobranças 
e ameaças impróprias e descabidas.

A maior incoerência está no fato de que os ge-
rentes das agências regionais, sendo as melhores re-
ferências das dificuldades dos cacauicultores viviam, 
sejam também os impiedosos cobradores, fugindo de 
seu papel regimental de acompanhamento da evolu-
ção dos financiamentos.

Diante de tudo isto, tem-se mais recentemente 
a segunda notícia relativa à aceitação do Governo 
Federal em admitir sua participação direta e indispen-
sável na revisão e alongamento dos vencimentos das 
obrigações dos cacauicultores, oriundas do cacau e 
envolvidas no Programa de Recuperação da Lavoura 
Cacaueira Baiana, conforme amplamente divulgado 
pela imprensa nacional.

A proposta básica em estudo tem como funda-
mento o trabalho executado pela Câmara Setorial do 
Cacau, criada e organizada pelo competente Ministro 
Roberto Rodrigues.

O referido documento comprova que a evolução 
da cacauicultura baiana representa excepcional caso 
de sucesso, reconhecido inclusive no ambiente inter-
nacional, visto que submetida ao mais severo acú-
mulo de problemas já visto na agricultura brasileira, 
isto é, ao ataque da insidiosa doença denominada de 
vassoura-de-bruxa, à redução de preços do produto 
e às adversidades climáticas, entre outras, conseguiu 
mapear e operacionalizar todas as medidas técnicas, 
agronômicas, econômicas e mercadológicas neces-
sárias à total recuperação da atividade, com base no 
esforço heróico dos cacauicultores e no indispensável 
apoio técnico da CEPLAC, com a presença constan-
te do Governo Estadual e principalmente do Senador 
Antonio Carlos Magalhães, grande lutador pela recu-
peração da lavoura cacaueira baiana e, ainda que in-
suficiente, não podemos deixar de lembrar a presença 
do Governo Federal.

Acontece que agora se encontra sobejamente 
comprovado o que anunciei aqui algumas vezes.

Também está reconhecido pelo Governo que 
os cacauicultores não têm condições de realizar os 
pagamentos com vencimentos em 2005 e nos que 
ocorrerão nos próximos 4 anos, por razões que fu-
giram totalmente da vontade e ao controle dos ca-
cauicultores.

A primeira e segunda fase do Programa Gover-
namental, fundadas em condições impostas aos pro-
dutores, não deixaram resultados econômicos positi-
vos. Ao contrário, provocaram prejuízos incalculáveis 
a toda uma Região. Além disto, as produtividades pre-
vistas nos projetos de financiamentos foram definidas 
à revelia dos produtores com práticas e prazos, hoje, 
comprovadamente inadequadas, visto que só estavam 
sendo considerados, na melhor das hipóteses, com 
uma defasagem de 4 anos.

Assim, nada mais auspiciosa do que a decisão 
governamental de admitir propostas e ações capa-
zes de solucionar os desdobramentos e problemas 
resultantes desses fatos indiscutíveis, isto ressalta a 
competência e o desprendimento do Ministro Rober-
to Rodrigues, bem como a serenidade e espírito de 
justiça do Ministro Antônio Palocci, a sensibilidade e 
boa vontade do Ministro José Dirceu, participantes 
eficientes das ações do Governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva.

São extremamente importantes estas decisões. 
Elas nos enchem de confiança e esperança, porque 
atestam a sintonia da justiça brasileira, à virtude da 
análise correta e adequada e da oportuna decisão 
governamental.

Muito obrigado, Sr. Presidente

(SENTENÇA A QUE SE REFERE O 
ORADOR)

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL – BA. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Deputados, a comunidade cacaueira baiana 
conviveu esta semana com duas importantes notícias, 
relacionadas com a necessidade de solução definitiva 
para as questões do endividamento dos cacauicultores 
e básica para a busca de novos recursos, ambas ne-
cessárias à conclusão do Programa de Recuperação 
da Lavoura Cacaueira Baiana.

A primeira se prende a uma decisão da Juíza de 
Direito da 3ª Vara Cível e Comercial de Itabuna/BA, 
Doutora Tânia Maria Oliveira Santos, ao acatar o pedi-
do de antecipação de tutela em ação patrocinada pelo 
Prof. Dylson Dórea, mestre em Direito, e Humberto 
Salomão Mafuz, que defendem o produtor de cacau 
Romildo Fernandes, contra o Banco do Brasil.
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Na mesma decisão, a juíza reconhece a in-
consistência e equívocos do pacote tecnológico 
recomendado pela CEPLAC, para a primeira e se-
gunda etapas do Plano de Recuperação da Lavoura 
Cacaueira, e reconhece de igual modo que os con-
tratos das duas últimas etapas dos financiamentos, 
ao relegarem o pacote técnico que instruiu os con-
tratos das duas primeiras etapas, comprovam, sem 
dúvida, a confissão do banco acionado quanto ao 
erro em que incorreu ao orientar a aplicação dos 
créditos referidos

A Magistrada também recomenda que, além da 
suspensão da cobrança das dívidas, seja vedada a 
inscrição do nome do Produtor, no caso o agricultor 
Romildo Luiz Fernandes, nos cadastros de restrição 
ao crédito, como CADIN e SERASA.

Acompanhei pessoalmente os desdobramentos 
dessa ação judicial e pude verificar os questionamento 
e inquietações em debate, pela falta de ação tempestiva 
do Governo na solução de problemas, que poderiam 
ter sido sanados, como agora estão sendo, evitando-se 
o caminho da Justiça, que somente deve ser utilizado 
em última instância.

Adverti, por várias vezes, em pronunciamentos 
nesta mesma tribuna, sobre a necessidade urgente 
de uma tomada de posição através dos órgãos com-
petentes (Banco do Brasil, Ministério do Planejamen-
to e do Ministério da Agricultura), para uma revisão 
do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira 
Baiana.

Meus pronunciamentos foram subsidiados com 
dados técnicos, alertando sobre a clara incapacidade 
de pagamento dos produtores das parcelas vincen-
das nos próximos 4 anos, especialmente neste ano 
de 2005.

Também adverti ao governo que os produtores 
não agüentavam mais as pressões exercidas, exagera-
das e inadequadas pelos agentes financeiros oficiais, 
especialmente pelo Banco do Brasil, que, sem qualquer 
sensibilidade, vinha promovendo cobranças e ameaças 
impróprias e descabidas. A maior incoerência está no 
fato de que sendo os gerentes das Agências Regionais 
as melhores referências das dificuldades dos cacaui-
cultores, sejam também os impiedosos cobradores, 
fugindo do seu papel regimental de acompanhamento 
da evolução dos financiamentos.

Diante de tudo isto, tem-se mais recentemente a 
segunda notícia relativa à aceitação do Governo Fe-
deral em admitir a sua participação direta e indispen-
sável na revisão e alongamento dos vencimentos das 
obrigações dos cacauicultores, oriundas do cacau e 

envolvidas no Programa de Recuperação da Lavoura 
Cacaueira Baiana, conforme amplamente divulgado 
na Imprensa Nacional.

A proposta básica em estudo tem como funda-
mento o trabalho executado pela Câmara Setorial do 
Cacau, criada e organizada pelo Ministro da Agricul-
tura, Dr. Roberto Rodrigues.

O referido documento comprova que a evolução 
da cacauicultura baiana representa um excepcional 
caso de sucesso, reconhecido inclusive no ambien-
te internacional, visto que submetida ao mais severo 
acúmulo de problemas já visto na agricultura brasileira, 
isto é, ao ataque da insidiosa doença denominada de 
Vassoura-de-bruxa, temida internacionalmente; à re-
dução de preços do produto e às adversidades climáti-
cas, entre outras, conseguiu mapear e operacionalizar 
todas as medidas técnicas, agronômicas, econômicas 
e mercadológicas necessárias à total recuperação da 
atividade, com base no esforço heróico dos cacaui-
cultores e o indispensável apoio técnico da CEPLAC, 
com a presença constante do Governo Estadual, do 
Senador Antonio Carlos Magalhães, grande lutador 
pela recuperação da lavoura e, ainda que insuficiente, 
do Governo Federal.

Acontece que agora encontra-se sobejamente 
comprovado e reconhecido que os cacauicultores não 
têm condições de realizar os pagamentos com venci-
mentos em 2005 e nos que ocorrerão nos próximos 04 
anos, por razões que fugiram totalmente da vontade e 
ao controle dos cacauicultores.

As primeira e segunda fases do Programa Go-
vernamental, fundadas em condições impostas aos 
produtores, não deixaram resultados econômicos 
positivos. Ao contrário, provocaram prejuízos. Além 
disto, as produtividades previstas nos projetos de fi-
nanciamentos foram definidas à revelia dos produto-
res com práticas e prazos, hoje, comprovadamente 
inadequadas, visto que só estavam sendo considera-
dos, na melhor das hipóteses, com uma defasagem 
de 4 anos.

Assim, nada mais auspiciosa do que a decisão 
governamental de admitir propostas e ações capa-
zes de solucionar os desdobramentos e problemas 
resultantes desses fatos indiscutíveis. Isto ressalta a 
competência e o desprendimento do Ministro Rober-
to Rodrigues, bem como a serenidade e espírito de 
justiça do Ministro Antônio Palocci, a sensibilidade e 
boa vontade do Ministro José Dirceu, participantes 
eficientes das ações do Governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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São extremamente importantes estas decisões. 
Elas nos enchem de confiança e esperança, porque 
atestam a sintonia da justiça brasileira, à virtude da 
análise correta e adequada e da oportuna decisão 
governamental.

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ITABUNA-BAHIA

JUÍZO DE DIREITO DA 39 VARA CÍVEL  
E COMERCIAL

PROCESSO Nº 620719-8/2005

Vistos etc...

Romildo Luiz Fernandes, brasileiro, separado 
judicialmente, empresário rural domiciliado e residen-
te nesta Cidade de Itabuna, através de advogados 
regularmente constituídos, propôs contra o Banco do 
Brasil S/A, com estabelecimento também nesta Cida-
de de Itabuna-BA, na Praça Olinto Leone – Centro, a 
presente “Ação de Procedimento Ordinário” na qual 
postula antecipação dos efeitos decorrentes da tutela 
de mérito, com base no disposto no art. 273 do Código 
de Processo Civil.

Argúi, em síntese, o Autor, ser proprietário, dentre 
outras, da Fazenda São Pedro, das Fazendas Cora-
ção de Jesus, e Fazendas Reunidas Leolinda e Nova 
Olinda, na qualidade de proprietário credenciou-se na 
linha de crédito que o Banco demandado colocou á 
disposição dos produtores rurais da região cacaueira 
baiana, com vista ao combate da praga mais vulgar-
mente conhecida por “Vassoura-de-Bruxa”.

Depois de se referir às diversas etapas em que 
se desdobrou o financiamento concedido à lavoura, 
o Autor observou que a concessão do crédito ban-
cário, na espécie em questão, se vinculava sempre 
a uma irrestrita destinação prevista nos respectivos 
contratos.

Assim, diz o Autor, que os contratos da 1ª e da 
2ª etapas dos financiamentos, estipulavam a vincu-
lação de seus recursos a um pacote tecnológico que 
impunha o rebaixamento das copas dos cacaueiros. 
Acrescenta o Autor, que, a execução desse pacote 
revelou a sua ineficiência, por isso que o mesmo fora 
substituído por um outro que, ao invés do rebaixamen-
to dos cacaueiros, previa a sua enxertia. Esse novo 
pacote tecnológico acompanhou os contratos das 3ª 
e 4ª etapas dos financiamentos.

Alega, ainda, ao afinal, os prejuízos sofridos tan-
to na execução da recomendação técnica das podas 

culturais, quanto na aplicação do pacote que consa-
grou a clonagem, como é mais conhecido o processo 
técnico da enxertia dos cacaueiros. Esses prejuízos 
– conclui o Autor, repercutiram desfavoravelmente em 
sua atividade. Daí pleitear o Requerente, a invalidade 
e inexigibilidade de contratos, a que adiciona o pedi-
do de indenização por danos, e bem assim a revisão 
contratual, para restabelecimento das condições ori-
ginariamente pactuadas.

Requereu, outrossim, o Autor, a antecipação 
liminar de parte da tutela de mérito, para que fosse 
o Banco acionado, não só impedido de exigir-lhe os 
créditos provenientes dos financiamentos feitos, mas 
também proibido de comandar a inclusão do nome 
do demandante em cadastro de dados de devedor 
inadimplentes.

Acostou aos autos os documentos de fls. 
23/171.

Vieram-me os autos conclusos.
É o Relatório
Decido:
Com a crise do cacau causada pela doença trazi-

da da Amazônia conhecida vulgarmente como Vassoura 
de Bruxa – “Crinipellis Perniciosa” detectada desde o 
ano de 1989,o Autor como demais cacauicultores da 
região cacaueira, passaram a necessitar de meios de 
combate a praga, que estava a devastar a cultura regio-
nal. empobrecendo e tornando inútil, anos de trabalho 
dos fazendeiros. Eis que, surge a grande esperança dos 
fazendeiros em salvar a lavoura do cacau e, mediante 
a Resolução de nº 2165 do Banco Central do Brasil 
de 18-6-1995 – “Programa para Recuperar a Lavoura 
Cacaueira Bahiana”, de acordo com o mencionado 
Programa. o Autor habilitou-se no mesmo, através do 
Banco do Brasil, agência desta cidade, firmando con-
trato de empréstimo nos termos avançados e descritos 
na peça vestibular.

Como do conhecimento de todos, através da 
Imprensa Local e Nacional, o Programa não atingiu 
o objetivo a que fora destinado, colocando os cacaui-
cultores em verdadeiro estado de pobreza, conside-
rando-se que a e 2ª etapas não atenderam aos efeitos 
desejados, cujos prejuízos encontram-se justificados 
na exordial dos autos.

De forma que, entendo presentes, na hipótese, 
os elementos autorizantes da antecipação pleiteada. 
Na verdade, a farta documentação acostada aos autos, 
pelo Autor, demonstra, ã saciedade, a relevância da 
postulação do pedido, pois havendo a verossimilhan-
ça de alegações e prova inequívoca dos fatos, permite 
o art. 273 do Código de Processo Civil, que o juiz, a 
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requerimento da parte antecipe total ou parcialmente 
os efeitos da tutela. No caso presente, o pedido não 
requer provas ou outros que não as constantes dos 
autos, todas elas de cunho eminentemente documen-
tal. Quanto à alegação é ela matéria de Direito que 
requer apenas a na adaptação às normas legais, por 
isso, entendo que haja os pré requisitos para conces-
são da antecipação da tutela.

A inconsistência do pacote técnico recomen-
dado à execução, pelo Banco, encontra decidido 
reconhecimento em Nota Técnica de órgão oficial 
também junta à inicial. De igual modo, os contratos 
das duas (2) últimas etapas dos financiamentos, ao 
relegarem o pacote técnico que instruiu os contratos 
das duas (2) primeiras etapas, provam sem dúvida 
a confissão do Banco acionado quanto ao erro em 
que incorreu ao orientar a aplicação dos créditos 
deferidos.

Por outro lado, consta ainda em meio a densa 
prova documental, manifestação firme no sentido de 
evidenciar que os contratos, de financiamento cele-
brados pelo Banco tinham as suas condições de pa-
gamento subordinadas a renda estimada para o pro-
dutor, em função dos investimentos resultantes dos 
empréstimos.

Em tais condições não há razão para limitar o 
exercício jurisdicional, na aplicação do que se postula 
liminar e antecipadamente. Se não se impedir, desde 
logo o poder do Banco, ao Autor não será possível 
submeter a causa a Juízo, sem os riscos dos protes-
tos, registros no SPC, SERASA e outros efeitos (Resp. 
230.559-RS, DJU de 17-11-99).

O entendimento é tanto mais firme quanto se 
acha o Autor sujeito ao constrangimento normal a 
que dá lugar a situação em debate. A jurisprudên-
cia de ambas as turmas de Direito Privado do STJ 
pacificaram a inteligência a respeito da matéria. 
VEJAMOS:

IV – A Recente orientação da segun-
da seção desta corte, nos termos do resp. 
527.618-rs, veda a inserção do nome do de-
vedor nos cadastros de proteção ao crédito 
desde que o devedor tenha ajuizado pleito con-
testando a exigência total ou parcial do débito, 
seja juridicamente plausível a ação...” (ag. rg. 
nos EDCL. no recurso especial n. 492.936-rs, 
rel. min. antônio de pádua ribeiro (3ª turma), 
no DJU de 22-12-2004, p. 331 e 332).

Sendo grave o dano que recairá sobre o Autor, 
caso apenas ao final seja concedida a proteção por 
ele invocada; hei por bem deferir-lhe a antecipação 
pleiteada na forma requerida, tanto mais porque não 
corre o Banco, em razão disto, risco algum que lhe 
possa comprometer o crédito, que consta com garan-
tias reais.

Notifique-se o Banco da concessão da liminar, 
citando-o após do mandado fazendo-se constar as 
advertências do art, 319 e parte final do art. 285 do 
C,P,C.

P.R.I.C.
Itabuna, 27 de janeiro de 2005. – Tania Maria 

Oliveira Santos, Juíza de Direito.

Defiro, ad referendum, a publicação nos 
Anais da Casa (art. 115, II, do RJ)

Em 16-5-05, Severino Cavalcanti, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Fin-
da a leitura do expediente, passa-se à

IV – HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Esta 
sessão solene destina-se a homenagear o transcurso 
do 20º ano de redemocratização do Brasil e foi reque-
rida pelo nobre Deputado José Roberto Arruda.

Convido para compor a Mesa o Exmo. Sr. Sena-
dor José Sarney, ex-Presidente da República, o Exmo. 
Governador de Minas Gerais Aécio Neves e o Exmo. 
Sr. Senador Marco Maciel. (Palmas.)

Convido todos a ouvir, de pé, o Hino Nacional.
(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Nes-

te momento, assistiremos à apresentação de um vídeo 
sobre a redemocratização do Brasil.

(Exibição de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 

Exmo. Sr. Senador José Sarney, uma das grandes figu-
ras que teve participação efetiva na redemocratização 
do País, prezado Governador Aécio Neves, Senador 
Marco Maciel, Ministro Humberto Costa, que convido 
a fazer parte da Mesa, homenagear 20 anos de rede-
mocratização do Brasil representa reviver nossa his-
tória nos seus importantes momentos de mobilização 
social e de mudanças institucionais.

O grande marco da mobilização ocorreu em 1984, 
na mais importante demonstração pública em defesa 
da democratização política – a campanha das Dire-
tas-Já. Em 25 de abril daquele ano, milhares de pes-
soas transformaram a Esplanada dos Ministérios no 
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grande palco de cidadania, com intenso clamor por 
eleições diretas.

O Brasil, que ainda estava sob o regime militar, 
aguardava o início da votação da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 5, apresentada pelo jovem Parlamen-
tar mato-grossense Dante de Oliveira, que propunha 
eleições diretas para Presidente da República.

A madrugada de 26 de abril de 1984 marcou de 
forma indelével nossa história política. Naquela data, 
após intensos debates, a emenda foi derrotada.

Contudo, a eleição indireta ocorrida em 1985 para 
a escolha do Presidente da República foi recebida com 
entusiasmo. A redemocratização do País e o fim do re-
gime militar tiveram início efetivo com a eleição indireta 
para a Presidência, pelo Colégio Eleitoral.

Tancredo Neves, eleito pelo Colegiado, não che-
gou, infelizmente, a assumir o cargo. Na véspera da 
posse interna-se no Hospital de Base, em Brasília, e 
falece dias depois no Instituto do Coração, em São 
Paulo. Nosso povo, que no ano anterior clamava na 
Esplanada dos Ministérios por eleições diretas, vivia 
naquele instante uma dor incomensurável.

Mas a redemocratização, não obstante todas 
as dificuldades para ser implementada, caminhava a 
passos largos. De fato, a campanha das Diretas-Já e 
a eleição de Tancredo Neves viabilizaram a elabora-
ção de nossa Carta Magna em 1988 e as desejadas 
eleições livres e diretas em todos os níveis.

Sras. e Srs. Deputados, a democracia formal, 
caracterizada pela existência de eleições e de insti-
tuições garantidoras de liberdade política, deve ser 
acompanhada de democracia substantiva. Isso só será 
alcançado com a melhoria da situação socioeconômi-
ca de nosso povo, favorecendo a construção de uma 
Nação mais igualitária.

Diante da possibilidade concreta de intensificar-
mos o debate em torno dessa democracia substantiva, 
esta Presidência agradece a importante iniciativa ao 
nobre Deputado José Roberto Arruda e a todos aqueles 
que propiciaram a presente sessão solene. (Palmas.)

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 

Concedo a palavra ao nobre Deputado José Roberto 
Arruda, autor do requerimento que nos proporcionou 
esta sessão tão significativa.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL – DF. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Severino Cavalcanti, a exemplo do que fez o Senado 
Federal ontem, esta Casa realiza sessão solene para 
lembrar os 20 anos de redemocratização do Brasil. 
Presidente José Sarney, cuja presença nesta Casa 
honra a todos nós; Senador Marco Maciel, também um 
dos construtores dessa importante página da história 

contemporânea brasileira; Sr. Humberto Costa, Minis-
tro da Saúde; Sr. Aécio Neves, Governador de Minas 
Gerais, ex-Presidente da Câmara dos Deputados e 
herdeiro do exemplo e da obra pública do Presidente 
Tancredo Neves; Sras. e Srs. Deputados, senhoras e 
senhores presentes neste plenário, muitos dos quais, 
como o Ministro Costa Couto, o Ministro Paulo Lus-
tosa, o Ministro Francisco Dornelles, a Sra. Antônia 
Gonçalves de Araújo e tantas outras pessoas queri-
das, cada um a sua maneira, que contribuíram e par-
ticiparam ativamente da redemocratização do Brasil, 
minhas saudações.

Dizia-nos há quase 200 anos Tiradentes, herói 
enlouquecido de esperança: “Se todos quisermos, po-
deremos fazer deste País uma grande nação. E vamos 
fazê-lo”. Com essas palavras, Tancredo de Almeida 
Neves celebrava a sua vitória no Colégio Eleitoral e 
culminava a sua vida com a eleição para a Presidên-
cia da República.

Começava ali um dos períodos mais férteis, mais 
ricos, mais alegres, mais tristes, mais importantes da 
história política brasileira.

O Brasil dos 400 anos de Colônia e Império, o 
Brasil dos desacertos da Primeira República, o Brasil 
que sonhara com a Revolução de 30 e que teve os pe-
sadelos da Constituição de 1937 e do Estado Novo, o 
Brasil da experiência democrática de Dutra e de JK, 
das crises de Getúlio e dos desencontros de Jânio e 
Jango, o Brasil que passara 20 anos em regime de di-
tadura militar, enfim, sonhava com a redemocratização 
e com a liberdade.

Antes viera a Lei da Anistia. Voltaram ao Brasil 
os que, exilados, tinham o mesmo sonho de liberdade. 
Veio a campanha das Diretas, que mobilizou a socie-
dade organizada e levou às praças públicas um povo 
sedento de mudanças.

Aqui em Brasília, o então Presidente da OAB, 
Maurício Corrêa, confrontava-se com a Polícia numa 
cena e num gesto que se repetiriam pelo Brasil intei-
ro, traduzindo um sentimento coletivo que buscava os 
caminhos da democracia.

Antes ainda, Teotônio Vilela cruzara o Brasil, 
como o Cavaleiro da Esperança, pregando uma nova 
ordem.

Formou-se a Frente Liberal, com a liderança de 
homens da estirpe de Marco Maciel, Jorge Bornhausen, 
Aureliano Chaves e José Sarney, que teria a incumbên-
cia histórica de conduzir a transição brasileira.

Enfim, senhoras e senhores, a eleição de Tan-
credo e sua posse a 15 de março de 1985 – parece 
que foi ontem – marcariam o ápice de uma saga que, 
tendo custado a vida e o sacrifício de muitos brasilei-
ros, tendo custado os sonhos e as lutas de uma gera-



Março de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 06899 

ção, sinalizava o futuro de convergência e de paz. E a 
posse de Tancredo e Sarney era símbolo de coragem 
dos que ousaram desafiar o poder; era símbolo de li-
berdade personificada no ideário político de Tancredo, 
herdeiro dos inconfidentes, para quem o valor absolu-
to da vida era a liberdade e para quem o paraíso, se 
estiver cercado, será sempre o inferno.

As palavras de Tancredo – honradas por Sarney 
nos atos que o fizeram condutor, com Ulysses Gui-
marães e tantos outros, da transição política – eram 
claras ao definir o propósito de presidir um grande 
acordo nacional para a transformação do Brasil num 
país restaurado em sua honra, em sua riqueza e em 
sua dignidade.

Depois de todos esses anos, podemos celebrar 
a Constituição de 1988, a volta das eleições livres e 
diretas, a liberdade de imprensa e de todos os cida-
dãos, os sucessivos testes que a democracia brasileira 
enfrentou com êxito e, mais uma vez, lembrar Tancredo, 
para quem as alvoradas da liberdade fazem-se com a 
vigília corajosa dos homens que exorcizam, com sua 
fé, os fantasmas da tirania.

Ouço, com prazer, o ex-Senador, o Deputado 
Mauro Benevides, que também participou ativamente 
dessa página importante da nossa história.

O Sr. Mauro Benevides – A essa altura do pro-
nunciamento de V.Exa., há uma referência especialís-
sima àquele instante histórico que se seguiu à posse 
e à presença de José Sarney à testa dos destinos 
nacionais, que foi a convocação da Assembléia Na-
cional Constituinte, 2 anos depois, em 1987 e 1988. 
Praticamente, com a convocação da Assembléia Na-
cional Constituinte, houve o reencontro do País com o 
Estado Democrático de Direito. Relembraria também, 
se me fosse possível estender este aparte, o que o 
Regimento me veda, muitas fases da convivência com 
Tancredo. O Presidente Sarney sabe – e também o 
nosso Governador Aécio Neves, à época tão jovem, 
como o é ainda hoje, mesmo ante a responsabilida-
de de dirigir o grande Estado de Minas Gerais – que, 
após o convívio com Tancredo Neves, pude entender 
aquela simbiótica aproximação de uma chapa que se 
formou à época e perdurou até o grande instante que 
Sarney propiciou à Nação, com prudência, equilíbrio e, 
sobretudo, sensibilidade para entender os anseios do 
povo brasileiro. Apenas me permito dizer a V.Exa. que 
o grande instante da Constituinte – recordo-me como 
se fosse hoje, porque a fotografia foi hoje estampada 
pela imprensa – foi quando o então Presidente Sar-
ney, aqui mesmo, naquele 5 de outubro, jurou respei-
tar integralmente a Constituição e as leis do País, um 
momento inesquecível para a vida histórica do povo 
brasileiro. Portanto, cumprimento V.Exa. e saúdo as 

autoridades presentes, de forma particular o Ministro 
da Saúde, o nosso grande Senador Marco Maciel, o 
Presidente José Sarney e o Presidente desta Casa, 
Deputado Severino Cavalcanti, o qual representa, 
neste instante, a grande alternativa de projeção do 
Parlamento brasileiro, em ação conjunta com o Se-
nado Federal. Também faço especial referência ao 
nosso companheiro Deputado Eduardo Gomes, que 
compõe essa moldura na Mesa Diretora. Por fim, re-
gistro, com realce, o grande momento do reencontro 
com o Estado Democrático de Direito: a promulgação 
da Carta Magna em 5 de outubro de 1988, de que foi 
o primeiro signatário Ulysses Guimarães; o segundo 
– permitam-me a lembrança – foi este modestíssimo 
Parlamentar. (Palmas.)

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA – Acolho com 
carinho o depoimento histórico de V.Exa.

Senador Mauro Benevides, todo esse episódio 
que V.Exa. relembrou teve um marco. O marco dessa 
página histórica foi exatamente 15 de março de 1985, 
há exatamente 20 anos. Na noite da véspera, talvez 
como num romance de Kafka, Dr. Tancredo adoece. O 
País prende a respiração. O Presidente José Sarney 
assume e exercita a arte da tolerância. Como fez Adol-
fo Suárez, na Espanha, e Mário Soares, em Portugal, 
o Presidente Sarney conduziu a transição com visão 
histórica, determinação, fibra, habilidade política, inte-
ligência, prudência e, sobretudo, com coragem para 
levar a cabo a missão que o destino lhe reservara.

A história resolve marcar para 21 de abril o fim 
da agonia de Dr. Tancredo Neves, talvez para compa-
rá-lo a Tiradentes nos ideais de liberdade de seu povo. 
Lembrar o passado, Governador Aécio Neves, herdei-
ro dessa tradição libertária, não é mero exercício de 
diletantismo, é o recolhimento das lições da história 
para a construção do futuro.

Lembrar 20 anos de redemocratização é saber 
como incluir os brasileiros que ainda sofrem com a 
miséria e as desigualdades. Lembrar esses 20 anos 
é, portanto, reler Tancredo, para quem, “enquanto um 
só brasileiro não tiver pão, letra, teto e trabalho, toda 
prosperidade será falsa”. Lembrar esses 20 anos é 
estar atento para a necessidade de aprimoramento do 
nosso sistema democrático, visto que a democracia, 
dinâmica por definição, se não evolui para aprimorar-
se, retrocede e cai no desprezo dos cidadãos.

Essa é a nossa missão, Presidente Severino Ca-
valcanti, para sermos dignos da nossa história. Esta é 
uma homenagem, Presidente Sarney, aos que constru-
íram os fundamentos deste tempo, de um Brasil livre, 
soberano e democrático.

O privilégio de um país jovem como o nosso é 
poder celebrar a história na presença dos que a es-
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creveram, fazendo da velocidade dos acontecimentos 
e do tempo um aliado para colher as experiências e 
fazer delas alicerce seguro para a construção da so-
ciedade justa com que todos sonhamos.

Eis que aqui estão José Sarney, Aécio Neves, 
Marco Maciel e Mauro Benevides. Eis que aqui estão 
os que na Capital do País, a exemplo do Ministro Mau-
rício Corrêa, Jofran Frejat, Valmir Campelo e tantos 
outros, deram sede àquele movimento que nascia em 
todo o Brasil. Eis que aqui estão, testemunhas e ato-
res de uma transição democrática exitosa e pacífica, 
os que podem, com o exemplo de suas vidas, balizar 
o futuro da Pátria.

Termino, senhoras e senhores, pedindo licença 
para mais uma vez lembrar Tancredo Neves, que, pela 
riqueza de seu conteúdo, ganhou permanência e nun-
ca foi tão atual: “O Brasil de nossos dias não admite 
nem o exclusivismo do Governo nem o da Oposição. 
Governo e Oposição, acima de seus objetivos políticos, 
têm deveres inalienáveis com o povo”.

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Chico Alencar, que 
falará pelo PT.

O SR. CHICO ALENCAR (PT – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Severino Cavalcanti; ilustres membros da 
Mesa, cujos nomes não pronunciarei por uma questão 
de economia de tempo, figuras emblemáticas da nossa 
história; ilustres participantes desta homenagem, que 
por ser de exaltação à democracia iguala Plenário e 
Mesa e nos interpela a todos, tenho a honrosa missão 
de representar o Partido dos Trabalhadores.

Ronaldo Costa Couto indagou-me se eu lembrava 
o que estava fazendo há 20 anos, exatamente no dia 15 
de março. Respondi que sim. Com minha ainda jovem 
atenção presa à tevê, acompanhei os acontecimentos. 
Saído recentemente da universidade e membro do forte 
movimento comunitário no Rio de Janeiro, torci para 
que a respiração democrática voltasse ao Brasil.

Ronaldo Costa Couto perguntou-me, depois, se 
eu lembrava o que estava fazendo no dia 15 de março 
do ano passado. E não consegui lembrar.

A história, quando vivida, tem esse condão. Esta 
é a melhor parte dela: viver, de forma indelével, na sua 
consciência, a marca significativa, o selo vital.

Mineiro nascido no Rio de Janeiro, Milton Nasci-
mento, a exemplo de tantos outros, considera-se com 
justa razão um dos principais protagonistas daquele 
15 de março. E cantou a versão de Chico Buarque, 
carioca que cresceu em São Paulo, para a canção do 
poeta cubano Pablo Milanés:

“A História é um carro alegre

Cheio de um povo contente
Que atropela indiferente
Todo aquele que a negue”.

Todos os que têm cacoetes autoritários, não 
sabem converter-se à democracia e não têm capaci-
dade de reconhecer os seus erros, serão atropelados 
pela história.

Meu partido, um dos grandes construtores do dia 
15 de março, teve uma posição dissonante naquele 
momento. E os que votaram em Tancredo Neves, no 
Colégio Eleitoral, na eleição indireta, foram expulsos 
do partido.

Imagino hoje que a nossa cúpula dirigente talvez 
fizesse exatamente o contrário. A história dá voltas, e 
o nosso juízo é sempre precário.

É importante lembrar que 1985 tem a ver com 
1979, anistia ampla geral e irrestrita; tem a ver com 
1980, com a própria fundação do PT, que tentava ser 
uma nova expressão de fazer política e hoje se adapta 
à institucionalidade, com as perdas e os ganhos que 
isso representa.

Em 1981, houve o último arreganho dos autoritá-
rios e fascistas que controlaram este País por 20 anos: a 
criminosa bomba no RIOCENTRO, que começou a des-
vendar ainda mais a escuridão do regime. Os sinceros 
que ali estavam, numa perspectiva de desenvolvimento 
com segurança, souberam conter esses bolsões, nem 
tão sinceros, mas seguramente radicais.

Em 1982, a Oposição ganhou as eleições em 10 
dos 22 Estados onde foram eleitos Governadores, algo 
que não acontecia desde 1965. Tancredo Neves em 
Minas Gerais, Franco Montoro em São Paulo e Leonel 
Brizola no Rio de Janeiro.

Em 1983, ocorreu a reestruturação do sindicalis-
mo brasileiro contra o sindicato atrelado ao Estado, o 
sindicato pelego, com a criação da Central Única dos 
Trabalhadores. Em 1984, talvez o nervo e vida princi-
pal de 1985, houve a memorável campanha popular 
pelas Diretas-Já, com os maiores comícios da histó-
ria política brasileira. Chegamos a 1985, um marco 
fundamental.

Comentei com o Senador José Sarney que, na 
cidadezinha do interior onde minha mãe mora, de 20 
mil habitantes, no interior de São Paulo, existe o Bar do 
Sarney, não porque o Senador tenha pago o prejuízo 
de algum cidadão equivocado. A homenagem não se 
deve a essa benfeitoria. O Bar do Sarney existe porque 
seu dono era um admirador do primeiro Presidente da 
nossa restauração civil e com ele tinha alguma seme-
lhança. Naquele bar se discute fortemente política e 
até o modesto PT da cidade tem algum espaço.
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Essa capilaridade democrática que vamos cons-
truindo é fundamental. Creio ser a grande conquista, 
mas também o grande desafio.

O jornal O Globo, no belíssimo caderno especial 
de ontem sobre a reconquista democrática, traz algo 
fundamental que certamente Tancredo Neves leria com 
atenção e socializaria em termos de preocupação com 
todos nós: depoimentos de vários jovens de 20 anos, 
desempregados – um estudante, lavador de carros, do 
ensino médio público, que entrou para a Faculdade de 
Medicina na Bahia pelo sistema de cotas, uma cam-
ponesa do Ceará. Todos eles têm uma memória muito 
tênue sobre a ditadura: “Parece que não havia liber-
dade para se falar o que pensava.” “Parece que quem 
discordava ia preso e podia ser torturado.” “Meus pais 
diziam que era muito ruim.” Mas eles não ficam presos 
ao passado, cobram oportunidades, democracia eco-
nômica e social, acesso à educação e à cultura.

E essa interpelação continua hoje. Está nos Evan-
gelhos: “A quem muito se deu muito será exigido”.

Neste dia histórico em que celebramos 20 anos da 
redemocratização do Brasil, devemos todos reconhecer 
que nossa democracia ainda é insuficiente, devemos 
todos reafirmar que ditadura nunca mais e devemos 
todos construir uma senda para as novas gerações.

Talvez possamos rescrever no dia de hoje outros 
versos da dupla heróica que mencionei no início de 
meu pronunciamento:

“A História, além de ser um carro alegre
Que leva um povo contente,
Que atropela indiferente
Todo aquele que a negue,
É também um trem riscando trilhos,
Abrindo novos espaços,
Acenando muitos braços
E embalando nossos filhos”.

Deus queira – porque o povo quer – que daqui 
a 20 anos nós, os que estiverem presentes e os que 
estiverem em outro nível de existência, possamos dizer 
que não traímos os anseios mais sinceros da nossa 
geração e que o Brasil está mais justo, mais fraterno, 
mais igualitário e mais soberano. Essa é a nossa ta-
refa comum.

Obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Gastão Vieira, que 
falará pelo PMDB.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA. Sem re-
visão do orador.) – Exmo. Sr. Presidente desta Casa, 
Deputado Severino Cavalcanti, na pessoa de quem 
saúdo todos os membros da Mesa; Exmo. Sr. Gover-
nador Aécio Neves, Exmo. Sr. Senador e ex-Presidente 

José Sarney, Sr. Senador Marco Maciel, Sras. e Srs. 
Parlamentares, senhoras e senhores, incumbiu-me o 
Líder de meu partido, Deputado José Borba, de trazer 
sua palavra a esta solenidade. No entanto, porque o 
momento é muito importante para este Parlamentar, 
peço desculpas ao nobre Líder por abandonar o texto 
escrito para aqui recordar como se passou a fase de 
redemocratização do País na cabeça de um jovem lí-
der estudantil.

Eu vinha muito a esta Casa participar, como ou-
vinte interessado, às vezes até intruso, das negocia-
ções, das conversas, e confesso aos senhores que 
naquele momento sedimentei em mim o desejo de 
ser Deputado Federal e dedicar minha vida, minha 
profissão à política.

Compreendi o imenso momento que o País vivia, 
bem como compreendo que esta homenagem é justa. 
Talvez ela seja até menor do que deveria, pelo signifi-
cado que tem para a classe política brasileira.

Lembro-me, ontem, do Presidente José Sarney, 
em seu discurso, dizendo que estava ali naquele mo-
mento com os olhos no passado. Penso no meu parti-
do, um partido que tinha diversas correntes: a corrente 
de Ulysses, a corrente de Tancredo, a dos autênticos, 
a dos que vinham de movimentos há pouco saídos 
da clandestinidade. Enfim, era um partido que tinha, 
como tem até hoje, uma imensa pluralidade. Em nome 
desse partido, o Presidente José Sarney assumiu a 
presidência.

Não vou recordar, talvez não tivesse nem com-
petência para fazê-lo, os momentos difíceis e alegres 
do PMDB na sua presidência. Mas é preciso, quando 
se discute que o PMDB busca – nas reuniões escuto 
muito isso – ouvir novamente a voz das ruas, pensar 
no que foi feito pelo partido naquele período, para 
que possamos reencontrar o caminho tão desejado 
por todos.

Onde está o início da tão decantada Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal? Está na criação da Secretaria 
do Tesouro, está no fim da conta de movimento do 
Banco do Brasil. Como a agenda social começa a to-
mar corpo no País? Exatamente naquele momento, 
com os programas sociais e com a aquisição pelos 
trabalhadores de coisas que pareciam difíceis de ser 
alcançadas, como o vale-refeição, o vale-transporte e 
tantos outros.

Quando o partido teve sucesso eleitoral, ganhan-
do em quase todos os Estados, num reencontro com 
o eleitor, vencendo todas as resistências, senão após 
o Plano Cruzado, o que fez com que o povo prosse-
guisse na caminhada que começou com as Diretas, 
com a morte de Tancredo? Nesse momento, o povo 
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caminhou em busca da estabilidade de preços, o que 
lhe permitiria ter uma vida um pouco mais tranqüila.

Sr. Presidente, esses são exemplos de um par-
tido aqui tão bem representado pela ilustre figura do 
Senador José Sarney, por aquele que para os que não 
eram radicais significava o que se tinha de melhor na 
costura política do País, o Dr. Tancredo Neves, e por 
aquele que os jovens, muitas vezes com impulsos de 
mudar este País à força, viam como homem de equilí-
brio e agitação, o grande líder Ulysses Guimarães, tão 
bem mencionado pelo ex-Presidente José Sarney no 
programa Roda Viva e em longa entrevista que con-
cedeu ao Jornal do Maranhão.

Que esses olhos do passado nos iluminem no 
presente, a fim de que permaneçam em todos o espí-
rito público e o desejo de que a democracia consegui-
da no País de forma política também tenha aspectos 
sociais muito fortes. Assim, poderemos festejar daqui 
a 15 anos não somente outra data como esta, mas 
também o equilíbrio social do povo brasileiro e sua ci-
dadania plena, como conseqüência mais direta da luta 
política da qual muitos aqui presentes participaram e 
que ajudaram a fazer.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 

Registro, com satisfação, a presença de D. Antônia, 
assessora direta do ex-Presidente Tancredo Neves e 
do Sr. Ronaldo Costa Couto, Ministro do Tribunal de 
Contas da União. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Com 
a palavra o nobre Deputado José Thomaz Nonô, pelo 
PFL.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL – AL. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Severino Caval-
canti, Sr. Presidente José Sarney, Sr. Presidente Mar-
co Maciel, Sr. Governador Aécio Neves, Srs. Ministros, 
companheiros integrantes da Mesa, meus senhores e 
minhas senhoras, não posso negar a grande emoção 
que me invade nesta sessão.

Gostaria de ter o poder de síntese para, a exem-
plo do que foi exibido no vídeo, com 4 fotografias tentar 
resumir uma vida, uma conquista histórica deste País, 
feita com sangue, suor, lágrimas, trabalho e esforço.

Sou amante do Parlamento, desta Casa que nos 
deu Tancredo, que formou e que ensinou Tancredo; 
que formou, ensinou e fez Ulysses; que construiu a 
moderna democracia brasileira.

Nos momentos de paz, de calmaria e de conso-
lidação democrática, às vezes a opinião pública desa-
visada, a mídia apressada e o Senado mal-informado 
menosprezam o Parlamento brasileiro.

Sr. Presidente Severino Cavalcanti, foi feita aqui 
a transição da ditadura para a democracia, do atraso 

para o avanço, da treva para a luz. E não foi por obra 
e graça do Espírito Santo, mas pelo trabalho diuturno 
e decisivo dos Parlamentares.

É impossível comprimir em poucos minutos a ri-
queza da campanha Diretas Já, da aliança democrá-
tica, da vitória de Tancredo, do Colégio Eleitoral, do 
recuo da ditadura militar, da plenitude democrática. É 
impossível comprimir as vozes ouvidas nas ruas durante 
a campanha por eleições diretas para Presidente da 
República. São dezenas e distintas as emoções.

Deus me deu o privilégio e a honra de chegar a 
esta Casa em 1983. E assisti, como observador pri-
vilegiado e partícipe, a esse câmbio fundamental da 
história política contemporânea deste País.

Louvamos a redemocratização. Mas cada um de 
nós conta a história sob o seu viés, sob o seu testemu-
nho. Para mim foi gratificante ouvir, desde ontem, as 
mesmas histórias contadas por pessoas diferentes.

No auge das comemorações pela redemocrati-
zação, relembro o general Golbery do Couto e Silva, 
que adorava ouvir a mesma história 10 vezes porque 
a cada vez era enriquecida com detalhes às vezes 
esquecidos.

Sr. Presidente, temos aqui de louvar o processo 
democrático, esse valor maior que depois tem, eviden-
temente, um caráter finalista. Democracia para quê e 
para quem? Mas fazê-la, Sras. e Srs. Deputados, foi 
um trabalho difícil.

Quando aqui cheguei, no Governo do Presidente 
João Figueiredo, com o fim do regime militar as insa-
tisfações ganhavam as ruas. Havia antes a anistia, os 
movimentos incipientes no Congresso, que é e sempre 
foi a verbalização das ruas. E foi aqui que começamos 
o Movimento Pró-Diretas, liderado pelo PDS. Lembrem-
se V.Exas. de que à época só havia MDB e PDS. En-
tão, começamos a solapar, com a ameaça de perder os 
próprios mandatos, a ordem jurídica preestabelecida, 
que era jurídica mas não era justa; que era formalmente 
correta mas democraticamente perversa.

Esses movimentos evoluíram. Dentro do Grupo 
Pró-Diretas houve outro, chamado Participação, do PFL, 
que no começo se chamava apenas Frente Liberal, por-
que não havia outro nome. E é por isso que se tornou 
Partido da Frente Liberal. Foi graças a esses patriotas 
que o Brasil logrou avançar democraticamente.

Louvo o Presidente Tancredo! Em 5 minutos não 
posso descrever a sua vida, a sua dor, a dor de todos 
nós, mas digo ao Deputado Chico Alencar que não 
apenas velamos no dia 15 de março de 1985, mas 
também todos os dias, que foram terríveis, daquela 
agonia inominável, a agonia da própria Nação brasileira. 
Contudo, o Presidente Sarney agigantou-se: manteve 
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os compromissos, fez a transição e foi também, à sua 
época – S.Exa. bem o sabe –, incompreendido.

O contemporâneo é cruel com os Presidentes e 
com as Casas, mas a história faz o julgamento reflexivo 
e sereno: fez do Presidente Tancredo um patriota à al-
tura dos maiores do Brasil e fez do Presidente Sarney 
– que, graças a Deus, está entre nós – o homem-chave 
da transição política. Todos foram importantes, à sua 
maneira, mas foram essencialmente Parlamentares que 
aprenderam a forjar a cidadania nesta Casa.

Esta é, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a grande lição desta sessão solene: o Parlamentar 
brasileiro – Deputado ou Senador –, o titular dessa 
delegação popular é que forja os grandes avanços da 
sociedade brasileira.

Sinto orgulho de estar aqui há 23 anos. Sinto 
orgulho do que fizemos de bom e do que fizemos de 
equivocado, porque esta não é nem será jamais a Casa 
perfeita, porque não é perfeita a sociedade brasileira. 
E ainda não se fez retrato mais fiel da sociedade bra-
sileira do que o Parlamento, a Câmara dos Deputados 
e o Senado Federal.

Sr. Presidente, já reencontramos o Estado De-
mocrático de Direito; já navegamos no mar tranqüilo 
de jornais, televisões e rádios absolutamente livres da 
censura; já navegamos as águas plácidas que permi-
tem ao Deputado de cada partido dizer o que quer e 
bem entende, embora às vezes o que quer e bem en-
tende não seja oportuno, justo ou propício à formação 
de cidadania mais plena.

Tancredo, Ulysses, Aureliano, os que já nos deixa-
ram estão sobremaneira felizes. Os que têm a ventura, 
como Marco e Sarney, de estar aqui presentes, tenho 
certeza, sentem-se realizados, como nos sentimos to-
dos pela colaboração – às vezes pequena, às vezes 
grande, mas sempre significativa – na consolidação 
desse Estado brasileiro que todos desejamos.

Reencontramos o Estado Democrático de Direito, 
mas a democracia não se exaure por si própria; não 
há valor a ser perseguido por ela mesma. O Estado 
Democrático tem de levar fatalmente à formação de 
sociedade mais justa, fraterna e igualitária, de um país 
de escol e de um povo que se orgulhe sempre de suas 
conquistas sociais.

A geração desses homens que nos deixaram 
e a nossa, de certa forma, cumpriram seu papel na 
construção da democracia. Os sobreviventes – incluo-
me entre eles – e as gerações mais novas têm agora 
o desafio de dar seqüência a essa luta. E que outros 
brasileiros, e outras instituições, e outros Parlamentos 
sejam lembrados por ter dado mais pão, mais instrução 
e mais oportunidades a quem precisa.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Deputado, peço a V.Exa. que conclua.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Concluirei, Pre-
sidente Severino Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Para 
não ser injusto com V.Exa., vou conceder-lhe mais 1 
minuto, a exemplo do que fiz em relação ao Deputado 
Chico Alencar.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Sr. Presidente, 
mereceria menos do que o Deputado Chico Alencar. 
Credito a concessão à generosidade do colega de 
Mesa.

O Deputado José Roberto Arruda foi extremamen-
te feliz ao requerer a realização desta sessão, porque 
é o rememorar de fatos passados que têm profundos 
ensinamentos para o presente.

Orgulho-me de pertencer ao PFL, partido que 
em verdade viabilizou no Parlamento a eleição de 
Tancredo Neves, as conquistas da Constituinte e a 
defesa intransigente do cidadão e da cidadania, nos 
últimos 20 anos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos 
todos juntos fazer com que o povo brasileiro cada vez 
mais se orgulhe de seus políticos e de suas institui-
ções democráticas.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Gonzaga Mota, que 
falará pelo PSDB.

O SR. GONZAGA MOTA (PSDB – CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, dignas autorida-
des, eminentes Parlamentares, senhoras e senhores, 
a Liderança do PSDB concedeu-me a honrosa tarefa 
de representar o partido nesta sessão solene de co-
memoração do 20º aniversário de redemocratização 
do Brasil.

Mais do que simplesmente lembrar uma seqüên-
cia de fatos de suma importância em nossa história, a 
ocasião nos permite demonstrar o respeito e a admi-
ração que votamos aos participantes daquela heróica 
jornada. Além disso, o exemplo de desprendimento 
e de luta por eles deixado constitui primorosa lição 
a todos os que buscam construir um futuro cada vez 
melhor para nosso País.

Imbuído desse espírito, quero expressar inicial-
mente a mais sincera gratidão aos que estiveram na 
linha de frente das articulações que visavam ao esta-
belecimento do regime democrático no Brasil. A vitória 
da democracia brasileira começou efetivamente com 
a Aliança Democrática, e esta começou – ressalte-se 
por questão de justiça histórica – graças à obstinação, 
ao espírito público e ao poder de articulação do então 
Vice-Presidente da República, Dr. Aureliano Chaves 
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de Mendonça. (Palmas.) A ele juntaram-se lideranças 
expressivas, tais como Tancredo Neves, José Sarney, 
Ulysses Guimarães, Marco Maciel, Pedro Simon, Jorge 
Bornhausen, Leonel Brizola, Antonio Carlos Magalhães, 
Franco Montoro e tantas outras.

Orgulho-me de dizer que nesse grupo se encon-
travam muitos de nossos correligionários. Alguns, já 
falecidos, engrandecem, com sua memória, o partido 
e a Nação; outros o fazem participando ativamen-
te da vida política nacional, ainda perseguindo seus 
ideais. Todos nos servem de modelo e nos animam a 
dar continuidade à missão de aprimorar a democra-
cia no Brasil.

Missão de tamanha envergadura exige de nós 
generosidade semelhante à dessa geração de homens 
públicos que compreendeu a grandeza do movimento 
vivido e, evitando qualquer forma de sectarismo, tornou 
possível o movimento das Diretas-Já. Exige de nós a 
mesma força de caráter dos que não se deixaram aba-
ter ainda quando viram seu sonho temporariamente 
desfeito pela derrota da Emenda Dante de Oliveira. O 
compromisso inabalável com a liberdade e com a de-
mocracia os levou a direcionar suas energias para a 
transição negociada, a conciliação, a responsabilidade 
compartilhada entre os agentes sociais, para assegu-
rar, ainda que pela via indireta, a eleição do grande 
estadista Tancredo Neves.

Apesar de a morte dramática de Tancredo ter-lhe 
impedido a posse, os ideais e os compromissos que 
orientaram aquela geração não se perderam, em razão 
do desprendimento, do amor à Pátria e da tolerância do 
ilustre Presidente José Sarney. A sociedade brasileira 
passou por transformações profundas, algumas até 
traumáticas, e, nos últimos 20 anos, tem dado provas 
de amadurecimento.

Apesar das enormes conquistas, não poderemos 
falar em democracia plena enquanto não tivermos 
resgatado nossa imensa dívida social, superando a 
exclusão, a concentração de renda, as altas taxas de 
desemprego, a violência urbana e rural. Assim, o apri-
moramento da democracia pressupõe mais oportuni-
dades de trabalho e de desenvolvimento para todos, 
pressupõe um Brasil mais próspero e mais justo.

Em seu primeiro discurso na condição de Pre-
sidente eleito, Tancredo Neves lembrou Tiradentes, 
“aquele herói enlouquecido de esperança”, dizendo 
que, se todos quiséssemos, poderíamos fazer deste 
País uma grande Nação. E haveremos de fazê-lo, Sr. 
Presidente, sem sectarismo, sem fisiologismo, com 
idéias, transparência e respeito aos 3 Poderes cons-
tituídos da União.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Con-
cedo a palavra, pelo Partido Progressista, ao nobre 
Deputado Francisco Dornelles, sobrinho do Presidente 
Tancredo Neves.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Deputado 
Severino Cavalcanti; Senador José Sarney; Senador 
Marco Maciel; Governador Aécio Neves; Deputados 
José Thomaz Nonô e Inocêncio Oliveira; caro Custódio; 
Sras. e Srs. Deputados, desejo inicialmente cumprimen-
tar o Presidente Severino Cavalcanti, em meu nome 
e no do PP, pela iniciativa de realizar, na Câmara dos 
Deputados, sessão comemorativa pelo transcurso de 
20 anos do processo de redemocratização do País.

Na análise do processo, desejo ressaltar a atua-
ção de Tancredo Neves e José Sarney, sem os quais 
ele não se teria concretizado.

Atualmente, quando se analisa a sua atuação polí-
tica, pode-se acreditar que, no dia em que tomou posse 
no Governo de Minas Gerais, iniciou Tancredo Neves 
sua campanha para a Presidência da República.

A meta de Tancredo Neves não consistia somen-
te na tomada do poder, mas, sim, na consolidação de 
um regime com democracia plena, crescimento eco-
nômico e justiça social. 

A chegada de Tancredo Neves à Presidência 
da República foi resultado de uma estratégia política 
montada com o maior cuidado.

Tancredo Neves só tomou a decisão de deixar o 
Governo de Minas Gerais após ter a certeza de que 
3 premissas que considerava fundamentais para sua 
vitória, às quais se dedicou profundamente, se torna-
riam realidade.

A primeira era a união de Minas; a segunda, a 
vitória de Paulo Maluf na Convenção do PDS; a ter-
ceira, a conquista de setores do Governo de forma a 
neutralizar possíveis vetos a sua candidatura.

A união de Minas era uma tarefa difícil. A histórica 
disputa PSD/UDN, a eleição para o Governo do Estado 
em 1960 e 1982 deixaram vivas mágoas e profundos 
ressentimentos.

Tancredo Neves, com trabalho intenso, venceu 
todas as resistências existentes na política mineira.

E, quando se fala na União de Minas, deve-se 
mencionar a grandeza de 2 homens, cujo despren-
dimento foi fundamental para essa união: Aureliano 
Chaves e Francelino Pereira. (Palmas.)

A segunda premissa considerada essencial para 
sua saída do Governo de Minas era a certeza de que 
Paulo Maluf venceria na Convenção do PDS. 

A vitória de Paulo Maluf, na análise de Tancredo 
Neves, provocaria uma cisão no PDS, abrindo cami-
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nho para que recebesse o apoio de grande parte do 
partido.

A história um dia vai contar o trabalho intenso de 
Tancredo Neves para a vitória de Paulo Maluf na Con-
venção do PDS. Tancredo Neves, pelo conhecimento 
que tinha dos homens, tinha certeza de que, escolhi-
do na Convenção, Paulo Maluf iria até a eleição. Mas, 
nesse ponto, ele chegou a levar um grande susto: um 
mês antes da eleição, o cerco pela renúncia de Paulo 
Maluf tornou-se irresistível.

A ação do Ministro Leitão de Abreu, do ex-Ministro 
Golbery do Couto e Silva e a posição do próprio can-
didato Paulo Maluf foram da maior importância. 

Nesse dia difícil, quase perto da madrugada, 
Golbery encontrou-se com Tancredo e disse: “Estive 
com o Paulo Maluf. Ele sabe que vai ser derrotado, 
mas mandou lhe garantir que não vai renunciar”. Já 
de pé, usando uma frase parecida com a que o Ge-
neral Leonidas Pires Gonçalves disse mais tarde ao 
Presidente Sarney, Golbery despediu-se de Tancredo 
Neves dizendo: “Boa sorte, Presidente”.

O trabalho de Tancredo Neves para neutralizar 
as posições contrárias do então Governo foi também 
intensa.

Nos últimos 6 meses, antes de deixar o Governo 
de Minas, Tancredo Neves, quando chegava a Bra-
sília, nas tardes de domingo, dirigia-se à Granja do 
Ipê para conversar com o Ministro Leitão de Abreu. 
Formou uma equipe que lhe colocava em contato fre-
qüente com membros do Governo Figueiredo e das 
Forças Armadas.

No dia em que decidiu deixar o Governo de Mi-
nas, mandou um emissário a Leitão de Abreu, pe-
dindo que ele transmitisse ao Presidente Figueiredo 
que seu partido, o PMDB, exigia que ele disputasse a 
Presidência da República; que sabia que sua eleição 
seria difícil, mas, caso vencesse, o seu Governo iria 
olhar para o futuro, deixando o passado para o julga-
mento da história.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 15 
de março José Sarney tomou posse na Presidência 
da República. Ontem, no Senado, S.Exa. analisou a 
angustia que dele tomou conta momentos antes da 
posse. 

Preparou-se, como disse, para a Vice-Presidência, 
mas o destino levou-o à Presidência da República.

O Presidente José Sarney assumiu a Presidên-
cia diante de um quadro extremamente delicado. A 
moratória, de fato a quase falência do México, secou 
o fluxo de capitais para o Brasil. As taxas de juros no 
mercado internacional atingiram o patamar de quase 
20%. O petróleo dobrou de preço. As reservas quase 

se exauriram. O País foi obrigado a paralisar o paga-
mento dos juros. A inflação explodiu.

No campo político, o Presidente José Sarney 
manteve o Ministério organizado por Tancredo Ne-
ves, formado por pessoas cujo respeito, amizade e 
admiração ele conquistou com o tempo, com o seu 
espírito público e com sua capacidade de liderança, 
mas com quem, no primeiro momento, ele não tinha 
grandes ligações. 

O partido político altamente majoritário no Con-
gresso não era o seu. Nesse partido, os mais mode-
rados não aceitavam que, após 20 anos de oposição, 
chegassem ao Governo sem poder realizar, nomear e 
gastar. Grande parte desse partido defendia o rompi-
mento com as instituições financeiras internacionais, o 
calote da dívida externa, a nacionalização de empresas 
estrangeiras e a estatização dos bancos.

O Presidente José Sarney convocou a Assem-
bléia Constituinte, compromisso assumido por Tancredo 
Neves. Na Constituinte, foi aprovado artigo que prati-
camente retirava do Banco Central a possibilidade de 
fazer política monetária. Seu mandato de Presidente 
foi ameaçado de redução. Procurou-se implantar um 
regime parlamentarista, bem como depenar os cofres 
da União em favor de Estados e Municípios.

O Presidente José Sarney superou com sere-
nidade, galhardia, humildade e firmeza todos esses 
obstáculos, e chegou ao final do seu Governo com o 
País pacificado e o regime democrático consolidado. O 
Brasil cresceu muito na sua administração. O seguro-
desemprego, o programa do leite e o vale-transporte 
são marcos do seu Governo.

Para finalizar, Sr. Presidente, o Presidente Sar-
ney transmitiu o cargo a seu sucessor com o País pa-
cificado e contando com o respeito e a admiração de 
todos os brasileiros.

No momento em que se comemoram 20 anos 
do regime democrático no País, não poderia deixar 
de fazer, em nome do meu partido, uma saudação a 
esses 2 homens públicos responsáveis pelo sucesso 
e consolidação desse processo democrático no País: 
Tancredo Neves e José Sarney.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – O 

Governador Aécio Neves tem compromissos inadiá-
veis em Belo Horizonte, por isso S.Exa. vai ter de se 
ausentar desta solenidade.

Assim, convido o Deputado Francisco Dornelles 
para compor a Mesa como representante da família.

O Sr. Severino Cavalcanti, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Pre-
sidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Raul Jungmann, que 
falará pelo PPS.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS – PE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado José 
Thomaz Nonô; Senadores José Sarney e Marco Ma-
ciel Deputado e ex-Ministro Francisco Dornelles Líder 
Custódio Mattos, Ministro Humberto Costa, senhoras 
e senhores, incumbiu-me o Presidente do meu parti-
do, Deputado Roberto Freire, que não se pôde fazer 
presente a esta sessão, de aqui representar o Partido 
Popular Socialista. Ao fazê-lo, evidentemente, também 
por tradição e história, falo em nome do Partido Co-
munista Brasileiro, dos comunistas que participaram 
dessa quadra significativa da vida nacional.

Recordo, em primeiro lugar, que neste instante 
não estamos comemorando apenas os 20 anos de 
redemocratização do País, mas o mais longo período 
democrático da nossa história republicana. São 20 
anos de liberdade plena, de cidadania, de eleições, de 
respeito ao povo brasileiro.

Poder-se-ia dizer que o período anterior, que vai 
de 1945 a 1964, portanto, de 19 anos, seria similar. En-
tretanto, tivemos a cassação do registro dos comunistas 
durante o Governo Dutra. O Governo Getúlio Vargas 
sofreu uma oposição tão ferrenha e determinada que 
levou o Presidente ao suicídio. Na gestão do Presidente 
Juscelino Kubitschek, os que lhe foram contemporâne-
os hão de lembrar, inicialmente, a tentativa de impedir 
sua posse e, depois, as revoltas de Aragarças e Jaca-
recanga, numa clara demonstração das dificuldades 
que vivia a democracia naquele instante.

Depois, chegamos ao Governo Jânio Quadros e a 
sua renúncia. Muitos vêem nesse episódio, Presidente 
Sarney, as raízes mais diretas e imediatas do que veio 
a redundar em 1964.

Após Jânio, temos o Governo João Goulart, quan-
do se configura o golpe, antecipado pela mitigação 
parlamentarista, e, em seguida, todos chegamos ao 
negro período da ditadura. Somente isso seria sufi-
ciente para realçar a importância do período que es-
tamos vivendo.

Daí em diante, passamos para a quadra da re-
sistência democrática, na qual, permitam-me dizer, 
os comunistas, ainda que na clandestinidade, tiveram 
papel decisivo. Primeiro, por entenderem que precisá-
vamos de uma política de frente democrática, ou seja, 
reunir todos os democratas na direção do isolamento 
da ditadura. Segundo, por recusarem a aventura da 
luta armada. Em que pese ter mobilizado jovens ide-
alistas, patriotas, era efetivamente um equívoco, por-
que somente a mobilização das massas por meio de 

amplas alianças poderia isolar o regime autoritário e 
nos trazer de volta a democracia.

Outro aspecto da atuação dos comunistas que 
importa resgatar foi exatamente o de entender que o 
retorno democrático não se daria apenas por um cami-
nho; não passava apenas, por exemplo, pelas eleições 
diretas e pela mobilização popular, embora esta fosse 
imprescindível. Também era essencial levar o comba-
te ao Colégio Eleitoral, o que muitos não entenderam, 
para que hoje estivéssemos vivendo a situação demo-
crática que aí está.

Por volta de 1974, o regime dá sinais de sua 
exaustão política com a extraordinária vitória do MDB, 
que elegeu 16 dos 22 Senadores. A partir daí, o regime 
busca, com a dita distensão lenta, gradual e segura, 
acomodar-se à nova realidade. Mas também no front 
econômico o esgotamento já se prenunciava, sobre-
tudo pelos sucessivos choques do petróleo e pelas 
dificuldades de implementar a política desenvolvimen-
tista então vigente.

Chegamos, então, ao processo de transição. 
Aqueles que estiveram, durante um período, do lado de 
lá, mas compreenderam o esgotamento do regimento 
e o papel que poderiam exercer nesse novo período, 
juntamente com Tancredo Neves, Ulysses Guimarães 
e tantos outros do lado de cá, estabeleceram um pacto 
fundamental para a transição democrática.

Se hoje estamos aqui a rememorar e comemorar 
esses fatos, é imprescindível não esquecermos que os 
desafios que então se apresentavam aos Parlamen-
tares, à elite e ao povo brasileiro hoje estão diante de 
todos nós. Não falo, Sr. Presidente, da necessidade 
de um crescimento sustentável e continuado que pos-
sibilite a redução dessa chaga, que é a exclusão de 
grande parcela dos brasileiros. Refiro-me, sobretudo, 
a 2 desafios que se fazem presentes.

Em primeiro lugar, precisamos reformar as ins-
tituições políticas e republicanas do nosso País. Está 
passando do tempo de promovermos uma reforma 
política que venha adequar a representação e as ins-
tituições políticas às necessidades de reconquista da 
confiança republicana, que hoje foge entre as mãos 
de grande parte daqueles que representam o povo 
brasileiro.

Em segundo lugar, é preciso não esquecer que 
temos o desafio democrático do combate à violência, 
que deixou de ser uma questão policial para ser uma 
questão republicana. Entre outros desafios, esses são 
os que nos convocam na presente quadra a sermos 
dignos do passado dos que construíram a resistência 
à ditadura e a transição democrática.

Concluo prestando homenagem a um brasileiro 
que me é de mui saudosa memória: D. Helder Câmara. 
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Esse homem teve a coragem de, no auge da ditadura, 
quando falar e, às vezes, até pensar era crime e repre-
sentava risco, denunciar lá fora a tortura que sofriam os 
brasileiros nos porões do arbítrio e da violência. Acima 
de tudo, D. Helder era doçura, compreensão, alma e 
coração generosos. Até o último dia da sua vida, ele 
pregou a unidade, a união, a concórdia e, sobretudo, 
a justiça para o povo brasileiro.

Na verdade, e acima de todo o panteão das gran-
des lideranças aqui tão bem relembradas, é ao povo 
brasileiro que devemos render homenagens. Por ele, 
devemos continuar lutando por uma democracia mais 
justa, mais inclusiva e que nos faça muito mais feli-
zes.

Obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Alceu Collares, 
pelo PDT.

O SR. ALCEU COLLARES (PDT – RS.) – Sr. 
Presidente, José Thomaz Nonô, Senadores José Sar-
ney e Marco Maciel, Deputados Inocêncio Oliveira e 
Francisco Dornelles, Sras. e Srs. Deputados, senhoras 
e senhores, poucos dos que estão aqui conviveram na-
queles momentos de angústia da população brasileira 
sempre tiveram antecedentes, como foi a resistência 
democrática.

Comemoram-se hoje 20 anos de redemocratiza-
ção, período de avanços e de enormes dificuldades, 
fatos importantes como o impeachment do Presidente 
Collor, a CPI do Orçamento, algumas reformas tími-
das, o confisco da poupança dos brasileiros, os Planos 
Cruzado I e II, a instabilidade da moeda com a criação 
do real. Como não podia deixar de ser, a fragilidade 
das instituições democráticas, principalmente da es-
trutura partidária.

É justa a comemoração dos 20 anos de redemo-
cratização do Brasil.

O dia 15 de março de 1985, início da redemo-
cratização, foi o resultado de uma longa e lenta resis-
tência democrática, incluindo lideranças de todos os 
níveis: Tancredo Neves, Ulysses Guimarães, Teotônio 
Vilela, Franco Montoro, Alencar Furtado, Chico Pinto, 
Marcos Freire, Fernando Lira, Nadir Rossetti, Amauri 
Müller, Lisaneas Maciel e outros. Da sociedade civil 
destacaram-se intelectuais, artistas, escritores, poetas 
, professores, líderes sindicais como Chico Buarque, 
Lula, Maria da Conceição Tavares, Florestan Fernan-
des, Paulo Singer e Madalena Chauí.

O Senador José Sarney, que em determinado 
momento da ditadura fora Presidente da Aliança Re-
novadora Nacional, nunca levantara um dedo para 
praticar qualquer tipo de perseguição aos seus adver-

sários, sabendo conviver como bom conciliador com 
as turbulências políticas da época.

Para mim, a coragem maior de V.Exa., Senador 
José Sarney, foi demonstrada quando deixou os seus 
aliados e passou para o nosso lado, com Tancredo. 
Aquela foi a hora de maior renúncia, de maior coragem 
cívica e que ajudou, sem dúvida alguma, na implanta-
ção da democracia em nosso País. Não fora essa sua 
decisão, talvez Tancredo não pudesse ser candidato. 
Foi uma conciliação, um acerto, um entendimento de 
grandeza, de dignidade, de renúncia e de visualização 
do desdobramento do processo político no País.

Por isso presto, na pessoa de V.Exa., homenagem 
a Tancredo. Aliás, se disser que Tancredo era filho polí-
tico de Vargas, não cometerei nenhuma injustiça. Tan-
credo chegou a ser Ministro. Era conciliador, tal como é 
a postura do Senador José Sarney: podendo conciliar, 
vamos conciliar; não vamos brigar, vamos acertar.

Seria bom um grupo de pessoas que estiveram 
aqui na resistência democrática, mas estiveram tam-
bém os que estavam no exílio. Não podemos esquecer 
o sofrimento dos nossos irmãos que fizeram a resis-
tência fora do País. Um nome tenho de lembrar, sem 
dúvida do grande líder da América Latina: Leonel de 
Moura Brizola. Não há como deixar de me referir à 
coerência, à bravura e à capacidade de enfrentar os 
perigos do nosso extraordinário Brizola.

Não podemos esquecer da Independência, da 
Abolição, da República, da Revolução de 30, do come-
ço da industrialização no Brasil. O dia 15 de março de 
1985 tem a mesma relevância. Lamentavelmente, todas 
as datas estão incompletas; não se concretizaram na 
plenitude. Não sei se é o medo da Nação de fazer as 
rupturas, como agora necessárias se fazem. Não há 
mais como conviver com o neoliberalismo nem com 
essa dívida fantástica. Estamos pagando 149 bilhões 
de dólares apenas de juros da dívida. Não se pode fa-
zer uma audiência ou uma auditoria, sem saber a sua 
origem. Estamos mesmo devendo tudo isso? Devemos 
sacrificar o povo brasileiro, tirando o sangue, o suor 
e a lágrima daquele que ganha um salário mínimo de 
300 reais? A nossa capacidade de investimento não 
chega a 2% do que pagamos de dívida.

Talvez seja a hora de fazer como a Argentina e 
o Chile e não mais conciliar. Não é mais hora de con-
ciliação; é hora de ruptura com esse sistema financei-
ro, especulativo e volátil, nacional e internacional, se 
não passaremos fome. Eles estão pisando no nosso 
pescoço!

O PT pintava nos muros “Fora FMI!”, mas ago-
ra tem uma política diferente: “Venha, FMI! Abraça-te 
comigo, FMI!” Não pode ser. Deve haver ruptura com 
essas conciliações, todas elas louváveis, para sairmos 
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de determinados momentos de angústia. Dizia o poe-
ta: “Esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não 
espera acontecer”.

Senador José Sarney, V.Exa. também é poeta. Eu 
tenho uma poesia: O voto e o Pão, um hino à democra-
cia. Winston Churchill dizia que a democracia é o pior 
de todos os regimes, à exceção de todos os outros.

Vamos ter de fazer rupturas, porque é o fim do 
neoliberalismo. Tal como dizia Nicolai Kondratieff, eco-
nomista russo, há ciclos curtos, médios e longos. Cada 
um desses ciclos criam não um vendaval, como disse 
o Lula, mas um maremoto. Estamos vivendo o fim de 
um ciclo econômico.

Senador Marco Maciel, pergunto a V.Exa., que é 
professor e escreve bem: qual é o modelo alternativo? 
Qual é o modelo que se seguirá a este? Não é comu-
nismo ou socialismo, mas um novo tipo de capitalismo, 
mais humano e mais social.

Termino dizendo que, em 1974, no Rio de Janeiro, 
na presença de líderes da resistência democrática, no 
Teatro Casa Grande, declamamos o seguinte poema, 
intitulado O Voto e o Pão:

Mandam no teu destino,
Mas ele é teu, meu irmão.
Ergue teus braços finos
E acaba com a exploração.
Faz a tua revolução!
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.
Tua casa está caindo;
Pouca comida tem no fogão;
Tua mulher está mal vestida;
Teu filho, de pé no chão.
Faz a tua revolução!
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.
Escravismo, feudalismo, capitalismo;
Socialismo, tudo em vão.
Vai milênio, vem milênio
Tu continuas na escravidão.
Faz a tua revolução!
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.

O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.
Cristianismo, judaísmo, hinduísmo;
Todos querem a tua salvação.
Tu rezas noite e dia,
Ninguém ouve a tua oração.
Faz a tua revolução!
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.
Construíste, com teu trabalho;
Toda a riqueza desta nação;
Por justiça, tens o direito;
Vai pegar o teu quinhão.
Faz a tua revolução!
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.
A liberdade é o pão do espírito;
Do corpo, a liberdade é o pão.
Desperta pra luta, amigo;
Faz a tua revolução.
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão.
O voto é tua única arma;
Põe o teu voto na mão”. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) – 
Agradeço ao Deputado Alceu Collares.

Durante o discurso do Sr. Alceu Collares, 
o Sr. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Roberto Arruda, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) – 
Agradeço aos nobres pares a honra de presidir esta 
solenidade.

Registro a presença do Senador Lindberg Cury 
e do Pe. José Ernane Pinheiro, representando a 
CNBB. 

Peço desculpas aos últimos oradores, mas vou ter 
de solicitar que sejam sintéticos porque haverá a seguir 
outra sessão solene, em homenagem ao cinqüente-
nário de nascimento do nosso querido ex-Deputado e 
ex-Presidente Luís Eduardo Magalhães.
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O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) – 
Concedo a palavra ao Deputado Nelson Marquezelli, 
pelo PTB.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, temos a máxima 
satisfação de representar o PTB, o Presidente Roberto 
Jefferson e o Líder José Múcio Monteiro, nesta ses-
são solene em que a Mesa, tão rica, é composta por 
pessoas que se dedicaram à democracia brasileira: 
V.Exa., Sr. Deputado José Roberto Arruda, os Sena-
dores José Sarney e Marco Maciel, e os Deputados 
Francisco Dornelles e João Matos. 

Quando não há o que fazer num domingo à tarde, 
o político senta-se em frente à televisão – creio que 
todos fazem isso – e, com o controle remoto, muda de 
canal à procura de alguma notícia ou fato ligado a sua 
área de atuação. No último domingo, à tarde, fazendo 
exatamente isso, deparei-me com o filme sobre Cris-
tóvão Colombo.

O filme conta a bonita história da conquista da 
civilização; relata a vida de Cristóvão Colombo e de 
sua família; a sua viagem pelo Atlântico até chegar a 
San Salvador, nome com que batizou a ilha, ao desco-
brir as Américas. Penso que naquele momento iniciou 
a democracia nas Américas.

Assistindo a esse filme, lembrei-me do filme do 
Brasil, da descoberta por Pedro Álvares Cabral, da co-
lonização portuguesa, da disputa com os espanhóis 
pela demarcação do território, o Império, a República, 
a Intentona Comunista, o regime militar. Todos esses 
fatos forjaram a democracia no País..

Há pouco, alguns amigos lembraram a disputa 
ocorrida nesta Casa pela formação de uma chapa, en-
volvendo Nelson Marchezan. O Senador Sarney deve 
lembrar-se desse episódio. Grandes companheiros, 
presentes no plenário, sabem que a democracia nasceu 
lá atrás e que ao longo do tempo foi sendo cada vez 
mais fortalecida no coração do brasileiro, no sentido 
da convivência democrática republicana.

Quando os membros do PTB se reúnem para 
conversar, entre uma piada e um fato histórico, per-
cebem a importância da democracia para o brasileiro. 
A rotatividade no cargo é importante. Precisamos es-
timular a participação popular e a maior convivência 
desta Casa com o povo brasileiro. Ouvimos declara-
ções que ressaltam o nosso amor pela nacionalidade 
brasileira.

Acima de tudo, Sr. Presidente, Deputado José 
Roberto Arruda, esta comemoração é fundamental. 
Estamos caminhando para uma reforma política. Te-
mos de caminhar cada vez mais para a concretização 
do desejo de melhorar a vida do povo brasileiro. De-
mos ao mundo uma lição: um pobre retirante nordes-

tino hoje é o Presidente desta República. Foi a maior 
demonstração para o mundo de que a democracia no 
Brasil tem as portas abertas para aqueles que querem 
lutar, crescer e fazer da Pátria a sua casa e a casa de 
seus filhos.

Parabenizo todos os presentes, principalmente 
os Srs. Senadores que nos honram com sua presen-
ça. S.Exas. foram, sem dúvida, grandes guardiões da 
democracia brasileira.

Parabéns a todos, em nome do PTB, da família 
do meu partido. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) – 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Marcelo Ortiz, 
que falará pelo PV.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores Marco 
Maciel e José Sarney, Sras. e Srs. Deputados, vou ser 
breve. Por via de regra, a palavra do Partido Verde é a 
de um partido pequeno. Seguimos, então, uma ordem 
programática para podermos fazer nossa manifesta-
ção. Os primeiros se manifestam, com o entusiasmo 
da liberdade que temos hoje – fugimos, há 20 anos, 
de um período massacrante e que preocupava muito 
a todos nós e a nossa geração –, e a cada momento 
o tempo vai diminuindo. Os primeiros oradores falam 
por 8 minutos, os seguintes falam 7, 6, 5, 4, 3, 2, res-
pectivamente, e agora somos nós. Como aprendemos 
pela vida inteira a ser obedientes – por isso somos de-
mocratas –, vamos atender o pedido do Sr. Presidente 
para sermos sintéticos.

De acordo com nossos princípios, sempre man-
tivemos a idéia de que devemos falar bem alto, para 
sermos ouvidos; devemos ser claros, para sermos en-
tendidos, e devemos falar pouco, para sermos aplau-
didos. Neste momento, a nossa fala será pequena, 
diante da relevância desta homenagem, mas virá de 
um coração que sentiu todo o problema por que pas-
samos no País.

Como Líder do Partido Verde, trago meus cumpri-
mentos ao ex-Presidente e atual Senador José Sarney 
e a todos que, como eu, lutaram pela redemocratiza-
ção do Brasil.

Hoje, dia 16 de março de 2005, completam-se 
exatamente 20 anos do primeiro dia de trabalho de 
S.Exa. o Senador José Sarney como Presidente da 
República Federativa do Brasil. Devo dizer que foi um 
marco na transição do sistema autoritário para o regi-
me democrático no nosso País.

O Presidente Sarney, desde cedo, chefiou o mo-
vimento chamado Frente Liberal, transpondo-se, volun-
tariamente, para o Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro, objetivando dar guarida ao que exigia a le-
gislação, ou seja, que o Presidente – no caso, Tancredo 
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Neves – e o Vice-Presidente fossem do mesmo partido. 
E abraçou sua nova agremiação com todo o empenho, 
com toda a determinação e vontade, obedecendo aos 
respectivos ditames e mandamentos.

Já tive oportunidade de dizer neste plenário que, 
em 1974, defendi publicamente no meu Estado, como 
advogado e professor universitário, a extinção do AI-5, 
dos atos complementares. Então, não me foi difícil 
abraçar o movimento de 1984, pelo aperfeiçoamento 
das instituições políticas brasileiras.

Absolutamente, não foi. Ao contrário, fui ao seu 
encontro porque concordava com as idéias de abertu-
ra, já que, como tenho dito reiteradas vezes, sempre 
fui um advogado de causas, e não existe causa mais 
justa do que o direito à liberdade de escolha.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a rede-
mocratização do Brasil, que hoje comemoramos – e 
temos a certeza absoluta de ser um caminho já traçado 
e forte o suficiente para se manter diante de qualquer 
situação de instabilidade que o País possa passar –, 
foi fruto de um sonho, visualizado e executado com 
muita proficiência pelo Senador José Sarney.

Não foram dias fáceis, diante do fato de seu amigo 
Tancredo Neves haver estado enfermo, vindo a falecer 
no dia 21 de abril de 1985. Portanto, foi um início difícil 
de transição, mas Sarney trouxe toda sua bagagem de 
intelectual, poeta, romancista, humanista, além de seu 
equilíbrio, seu bom senso, sua permanente sensatez, 
para dirigir e conduzir os destinos do Brasil. Uma de 
suas marcantes atuações, por exemplo, foi no caso do 
MERCOSUL, na área internacional.

Ao evocar a memória de Tancredo Neves, ao sau-
dar todos os democratas das mais diversas correntes 
políticas que ajudaram, com coragem, determinação 
e habilidade, a construir o 15 de Março de 1985, que-
ro dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que o 
que temos pela frente será concebido de forma mais 
eficaz e rápida na medida em que todos nós tivermos 
exata noção dos progressos alcançados pela socieda-
de brasileira nesses últimos 20 anos.

Ele mesmo, o ex-Presidente e atual Senador José 
Sarney, dizia que não pode haver desenvolvimento 
econômico sem desenvolvimento político. E o marco 
maior de José Sarney, que trabalhou e realizou obras, 
é exatamente o de ser um grande democrata.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, sou Depu-
tado em primeiro mandato. Posso sentir efetivamente 
a grande dificuldade que o Parlamentar teve, porque 
é a mesma que tenho hoje, no Parlamento. De forma 
terrível, o Parlamentar é extremamente mal-entendido. 
Diremos de uma forma bem comum: não tem a caneta 
na mão, não tem o poder de decisão. O Parlamentar 
apresenta o seu projeto e tem grande dificuldade, de-

vido às medidas provisórias. Viemos para legislar, e 
temos dificuldades em fazê-lo.

Mas este é o momento de dizer isto: obrigado, 
meu Deus, obrigado por hoje eu poder estar falando 
desta tribuna sob um regime de liberdade, que há 20 
anos se iniciou e queremos se perpetue.

Que tenhamos um posicionamento melhor a cada 
dia, que cada um entenda que deve respeitar o próxi-
mo, que deve ser obediente, mas não se calar quando 
a nossa democracia estiver em perigo, como ocorreu 
no País, e que deve lutar como aqueles que hoje fo-
ram aqui referenciados. Desnecessário seria repetir o 
nome de todos.

Muito obrigado. E repito: muito obrigado, meu 
Deus. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) – 
Concedo a palavra ao último orador inscrito, Deputado 
Givaldo Carimbão, representante do PSB.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, Srs. Senadores, senhoras e senhores, povo 
brasileiro, o Partido Socialista Brasileiro não poderia, 
nesta manhã, deixar de ser representado nesta tribuna. 
Aqui estou para proferir algumas palavras sobre os 20 
anos de redemocratização do País.

A sociedade brasileira viveu 20 longos anos em 
regime militar, entre 1964 e 1984. Sob o rígido coman-
do das Forças Armadas, que depuseram o Presidente 
eleito João Goulart em março de 1964 e mutilaram as 
instituições democráticas e a liberdade civil naqueles 
anos, amplo conjunto de mudanças sociais e econô-
micas foi produzido no Brasil.

À custa de elevado endividamento externo tute-
lado pela elite econômica mundial, sobretudo norte-
americana, o Brasil alcançou taxas de crescimento 
do Produto Interno Bruto da ordem de 11% ao ano e 
consolidou-se na posição de uma das maiores eco-
nomias do mundo.

Entre as muitas características que marcaram 
essa época, sobretudo as do regime totalitário brutal, 
da privatização das liberdades civis, da repressão às 
manifestações culturais, da urbanização desenfreada 
e da ampliação das desigualdades do País, lê-se que 
os anos em questão foram responsáveis pela criação 
de estrutura estatal de dimensões distorcidas, cujas 
marcas poderiam ser identificadas como: excessiva 
centralização política e administrativa; inexistência 
de mecanismos de controle social das políticas pú-
blicas; desconhecimento dos valores e destinos dos 
investimentos públicos; consolidação de uma forma 
de Estado policialesca e autoritária; fortalecimento de 
políticas sociais assistencialistas para manter o status 
quo; privatização dos espaços públicos por elites civis 
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colaboradoras do regime militar. A avaliação, como se 
pode inferir, era prática desconhecida.

Em 1984, aconteceram manifestações pelo País 
inteiro, defendendo o estabelecimento das eleições di-
retas para a escolha do novo Presidente da Repúbli-
ca. Em janeiro de 1985, Tancredo Neves foi escolhido 
Presidente por um Colégio Eleitoral. Sua eleição foi 
significativa, não somente por ser o primeiro Presiden-
te civil eleito após 21 anos, mas também porque foi o 
candidato de uma coalizão de oposição.

No dia 14 de março de 1985, na noite anterior 
à sua posse, Tancredo Neves foi levado às pressas 
para o hospital, em razão de doença da qual já vinha 
sofrendo por vários meses.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Jackson 
Barreto.

O Sr. Jackson Barreto – Nobre Deputado Gi-
valdo Carimbão, resolvi nesta manhã pedir aparte a 
diversos oradores desta sessão especial e histórica 
em comemoração aos 20 anos da redemocratização 
do País. Sou testemunha da luta de milhões brasilei-
ros pela democracia. À época, não somente eu, mas 
também os Deputados Roberto Freire, Paulo Lustosa, 
Alberto Goldman e tantos outros contribuímos para 
que hoje estejamos vivendo este momento de paz. 
A campanha foi muito dura e árdua: muito sangue foi 
derramado, desaparecidos aos montes e torturas em 
abundância. Como saldo positivo ficou o sentimento de 
solidariedade do povo brasileiro. O Presidente Sarney 
tomou posse em momento doloroso para o País. Refi-
ro-me ao agravamento do estado de saúde do Presi-
dente Tancredo. Vários companheiros – entre eles me 
incluo – foram coordenadores do grande movimento 
em defesa das eleições diretas. E mesmo com a elei-
ção de Tancredo no Colégio Eleitoral, participamos de 
diversos atos para promover o fortalecimento de uma 
candidatura civil porque entendíamos ser importante 
naquele momento casar aquela candidatura com a 
vontade popular. Enfim, era fundamental darmos res-
posta àqueles que, ainda nos quartéis, tentavam criar 
dificuldades para impedir a posse do Presidente da 
República eleito. Aproveito também para registrar a 
criação da Frente Liberal e de outros movimentos da 
sociedade civil. Contudo, é bom destacar alto e bom 
som o papel desempenhado por Ulysses Guimarães, o 
grande comandante, o grande timoneiro da Oposição, 
que não faltou ao Brasil com a sua competência e a sua 
serenidade. A S.Exa., que foi o grande elo de ligação 
das forças internas do PMDB, devemos a concretiza-
ção desse sonho. Aliás, não devemos isso apenas a 
Ulysses Guimarães, mas também a tantos outros que 
deram a vida para que estivéssemos neste momento 

comemorando os 20 anos da redemocratização deste 
País. Muito obrigado.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO – Agradeço ao 
Deputado Jackson Barreto o aparte que engrandeceu 
o meu discurso.

Sr. Presidente, conforme dizia, na noite anterior 
à posse, Tancredo era levado às pressas ao hospital 
em razão de doença da qual já vinha sofrendo há vá-
rios meses.

O Vice-Presidente José Sarney assumiu, então, 
a Presidência. Com o falecimento de Tancredo Neves, 
semanas depois, José Sarney fez seu juramento como 
Presidente da República, prometendo realizar o que 
Tancredo Neves havia prometido. A prioridade do novo 
Presidente foi a de reunir a Assembléia Nacional Cons-
tituinte para elaborar a nova Constituição.

Nunca na história do Brasil houve tanta partici-
pação popular na elaboração de uma Constituição. 
Após 18 meses de discussões e deliberações, ela foi 
promulgada, em 5 de outubro de 1988.

Fernando Collor de Mello foi eleito Presidente em 
novembro de 1989, na primeira eleição direta desde 
1960. Em 29 de setembro de 1992, sob a alegação 
de corrupção em seu Governo, Collor teve o mandato 
suspenso pela Câmara dos Deputados por um período 
de 180 dias, sendo submetido a processo de impea-
chment pelo Senado, que decidiu removê-lo perma-
nentemente do poder.

No dia 29 de dezembro de 1992, minutos após 
ser formalmente acusado de corrupção, Collor renun-
ciou. Mesmo assim, a Maioria do Senado decidiu pelo 
impeachment. Três horas mais tarde, Itamar Franco, o 
Vice-Presidente, prestou juramento como Presidente, 
para cumprir os 2 anos restantes do mandato de 5 
anos de Collor. O impeachment de Collor pela Câma-
ra dos Deputados, seu julgamento pelo Senado e sua 
renúncia marcam um novo capítulo da história políti-
ca do Brasil.

Em 3 de outubro de 1994, quase 94 milhões de 
brasileiros foram às urnas para eleger o Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso pelo período de 1995 a 1998, 
com maioria de 53% dos votos. O Presidente eleito, 
um dos mais importantes cientistas sociais brasileiros, 
assumiu o Governo com a determinação de manter a 
continuidade do programa de estabilização econômica 
iniciado durante o período em que foi Ministro da Fa-
zenda, no Governo do Presidente Itamar Franco, e o 
desafio de também promover mudanças econômicas 
e sociais, como a liberalização da economia e as re-
formas nas áreas fiscal, administrativa e agrária.

No dia 4 de outubro de 1998, cerca de 106 milhões 
de eleitores voltaram às urnas e reelegeram, também 
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em primeiro turno, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, para novo mandato de 4 anos.

A consolidação do processo de redemocratização 
do País tem como ápice a eleição de um metalúrgico, 
Luiz Inácio Lula da Silva, com uma das votações mais 
expressivas dos Estados Democráticos: mais de 50 
milhões de votos. 

Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro teria 
muito mais a dizer no transcurso dos 20 anos de rede-
mocratização do País, mas o nosso tempo é limitado. 
Porém, não posso deixar de abordar a nossa satisfação 
com o fato de o Brasil ter assumido a democracia.

Eu, um jovem de 48 anos, posso dizer que convivi, 
em 1964, com o perverso regime militar. As lideranças 
nacionais tiveram de sair muitas vezes do Brasil para 
tentar se refugiar em outros países. Graças a Deus, 
em 1985, começamos a construir a democratização 
neste País.

Há 20 anos a Câmara dos Deputados está a ser-
viço desta Nação, hoje consolidada como democráti-
ca. Houve momentos de alta demonstração de civis-
mo que marcaram a vida do povo brasileiro: quando 
José Sarney – devido à morte de Tancredo, assumiu 
a Presidência da República – e quando o Presidente 

Fernando Henrique Cardoso entregou a faixa a seu 
sucessor.

De lá para cá, Presidente Sarney, graças a Deus, 
conseguimos alcançar o que todos esperavam: a re-
democratização do País.

Vivam os 20 anos de redemocratização do Brasil!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) – 

Agradeço às senhoras e aos senhores a presença 
nesta sessão solene em homenagem aos 20 anos da 
redemocratização do Brasil, em especial ao Senador 
Marco Maciel, que, com o seu gesto de coragem e ou-
sadia, formou a Frente Liberal, fundamental no referido 
processo, e ao Presidente José Sarney, ex-Presidente 
da República, por ter cumprido muito bem a missão 
que o destino lhe reservou: garantir no Brasil tempos 
de liberdade e de democracia.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) – 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Roberto Arruda) – 

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 32 
minutos.)

Ata da 32ª Sessão, Solene, Vespertina,  
em 16 de março de 2005

Presidência dos Srs. Severino Cavalcanti, Presidente; José Thomaz Nonô,  
1º Vice-Presidente; Inocêncio Oliveira, 1º Secretário

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – De-

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Fica 

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

sa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – pas-

sa-se à

IV – HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Esta 

sessão solene destina-se a homenagear o cinqüente-
nário de nascimento do Deputado Luís Eduardo Maga-
lhães e foi requerida pelos nobres Deputados Rodrigo 
Maia e José Carlos Araújo.

Convido para compor a Mesa S.Exa., o Senador 
da República Antonio Carlos Magalhães (palmas); o 
Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima (palmas); e 
Luís Eduardo Magalhães Filho. (Palmas.)

Convido a todos para ouvirem, de pé, o Hino 
Nacional.

(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – As-

sistiremos agora a um vídeo sobre Luís Eduardo Ma-
galhães.
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(Exibição de vídeo.) 
O SR. PRESIDENTE  (Severino Cavalcanti) – 

Exmo. Sr. Senador Antonio Carlos Magalhães, Exmo. 
Sr. Embaixador Paulo Flecha de Lima, meu prezado 
jovem que espera um futuro brilhante na carreira política 
– precisamos de sua presença o mais rápido possível 
aqui (palmas) –, prezado Secretário Inocêncio Olivei-
ra, Sras. e Srs. Deputados, esta Casa rende hoje justa 
homenagem à memória de Luís Eduardo Magalhães, 
por ocasião do cinqüentenário de seu nascimento. 
Esse brasileiro inigualável nos deixou muito cedo, aos 
43 anos, mas em tão curto tempo de vida honrou sua 
família, serviu exemplarmente ao País e construiu um 
modelo de espírito público, seriedade e competência 
a ser seguido por todos. 

Meu desejo é reverenciar, com orgulho de cole-
ga e admirador, a extraordinária trilha política de Luís 
Eduardo Magalhães. Na condição de atual ocupante 
do cargo que ele tanto dignificou, quero também res-
saltar seu legado como eficiente condutor, no Poder 
Legislativo, do processo de reforma do Estado brasi-
leiro. Ao fazê-Io, entretanto, não tenho como evitar um 
sentimento de profunda tristeza por perceber, mais 
uma vez, o quanto sua morte foi prematura, o quanto 
ele ainda poderia contribuir com a Nação.

Bem-sucedido em tudo o que fez, Luís Eduardo 
tornou-se, com 23 anos, o mais votado Deputado Es-
tadual da Bahia. Reelegeu-se, foi Presidente da As-
sembléia Legislativa e, em 1986, obteve outra maciça 
votação, agora para Deputado Federal. Aqui exerceu 
3 mandatos, foi Líder de seu partido e, com apenas 
39 anos, galgou este honroso posto de Presidente da 
Câmara dos Deputados.

Desde o início da carreira política, Luís Eduardo 
havia conquistado respeito pela capacidade de nego-
ciação e a qualidade de sempre cumprir os acordos 
que firmava, mas foi ao presidir esta Casa, sem dúvi-
da, que alcançou maior projeção nacional, tornando-se 
candidato favorito ao Governo da Bahia e nome fre-
qüentemente cogitado para a sucessão presidencial 
de 2002. Como Líder do Governo, a partir de 1997, 
teve também destacada e valiosa atuação. 

Sem me estender em detalhes dessa trajetória 
brilhante, chamo a atenção para o fato de que rara-
mente, na vida brasileira, um Parlamentar reuniu tantas 
qualidades. Foi amigo de correligionários e adversários, 
tratou dos assuntos públicos com determinação e ho-
nestidade. Seus propósitos sempre foram orientados 
para o bem. Polemizou quando era preciso, conciliou 
sempre que possível e em todos os momentos foi um 
firme defensor do Congresso Nacional.

Por tudo isso, o Parlamento e o Brasil muito lhe 
devem.

Fiquem certos os familiares de Luís Eduardo, 
tendo à frente seu pai, o nobre Senador Antonio Car-
los Magalhães, de que essa dívida de gratidão jamais 
será esquecida, e que aqui mesmo, na Câmara, mui-
tas vezes ainda nos reuniremos para prestar novas e 
merecidas homenagens a um dos mais expressivos 
Deputados que o País já teve.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado José Carlos Araújo, 
autor do requerimento.

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Seve-
rino Cavalcanti, Senador Antonio Carlos Magalhães, 
Sr. 1º Secretário, Deputado Inocêncio Oliveira, Sr. 1º 
Vice-Presidente, José Thomaz Nonô, Sr. Embaixador 
Paulo de Tarso Flecha de Lima, jovem Luís Eduardo 
Magalhães Filho, que as minhas primeiras palavras 
sejam de agradecimento ao Líder do meu partido, 
por ter requerido esta sessão e permitido que nós, 
baianos, fizéssemos esta homenagem a esse líder, 
Deputado Luís Eduardo Magalhães, que é orgulho da 
nossa Bahia. 

No momento em que esta Casa realiza a presente 
sessão solene, não poderia deixar de registrar a minha 
mensagem em homenagem aos 50 anos de nascimen-
to do saudoso Deputado Luís Eduardo Magalhães – e 
o faço na condição de co-autor do requerimento, que 
assinado conjuntamente com o Líder Rodrigo Maia, 
viabilizou a presente sessão.

Para mim é sempre uma honra poder falar sobre 
tão ilustre político, meu conterrâneo e colega de parti-
do, com quem tive a alegre convivência, fraternal, no 
mesmo espaço político na nossa querida Bahia.

Se o saudoso e inesquecível Luís Eduardo es-
tivesse presente fisicamente entre nós, completaria 
hoje 50 anos de idade.

Estou convicto de que, com o dinamismo que 
impôs a sua carreira, Luís Eduardo se afirmou como 
uma das mais expoentes lideranças políticas do nosso 
Estado e do Brasil, que ele tanto queria ver grande, 
moderno e justo.

O Brasil, a exemplo de outras nações, conquistou 
o feito de registrar, na história dos seus pouco mais de 
500 anos, importantes celebridades que marcaram o 
curso dos acontecimentos, pela contribuição que de-
ram à humanidade.

O valoroso Luís Eduardo, no pouco tempo que 
conviveu conosco, percorreu um caminho de realiza-
ções que certamente também o credencia para en-
galanar a galeria dos grandes nomes nacionais, que 
tanto nos orgulham.
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Quis o destino ceifar prematuramente a vida 
daquele que foi, já aos 18 anos de idade, Oficial de 
Gabinete do primeiro Governo de seu pai e posterior-
mente Chefe de Gabinete na Assembléia Legislativa 
do Estado da Bahia.

Deus, nos seus mistérios, permitiu que o jovem 
Luís Eduardo se tornasse bacharel em Direito e ingres-
sasse na política, exercendo 5 mandatos parlamentares 
como Deputado Estadual e Federal.

Dotado de inúmeras qualidades, próprias de um 
líder nato, Luís Eduardo exerceu com competência 
e notória habilidade política os cargos de Líder do 
nosso partido, o PFL, e as Presidências da Assem-
bléia Legislativa do Estado da Bahia e da Câmara 
dos Deputados.

A sua trajetória de vida e de luta por um Brasil 
melhor, apesar de ser relativamente curta, foi bastante 
rica e marcante. 

Lamentavelmente, a sua trágica morte interrom-
peu uma carreira de sucesso e o desejo de concreti-
zação de ideais mais elevados.

Seus planos, extrapolando os interesses pura-
mente pessoais, já não mais lhe pertenciam, mas sim 
à Bahia e ao Brasil.

O Brasil, meus senhores, vem passando por um 
importante e acelerado processo de transformações, em 
todos os campos de expressão do poder nacional.

A árdua caminhada rumo ao tão almejado ama-
durecimento político e desenvolvimento econômico e 
social pressupõe a superação de óbices e o enfrenta-
mento de desafios, com naturais desencontros e con-
seqüentes ajustes.

Estou certo de que, considerando as mutações 
próprias do jogo político, Luís Eduardo, se vivo estives-
se, estaria hoje participando ativamente de uma nova 
configuração do quadro político brasileiro. 

E, assim, creio que estaríamos convivendo com 
uma realidade e cenários diferentes dos que hora es-
tão em curso. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o 
dom da vida não nos pertence! Ele é propriedade do 
Criador, que nos dá e a qualquer hora o retira. A nós, 
mortais, cabe tão-somente o papel de escolha do rumo 
e do plano a seguir.

Falar sobre as virtudes de Luís Eduardo como 
político honrado e articulador, filho exemplar, bom mari-
do, bom pai e amigo leal e atencioso leva-nos a refletir 
sobre a sua origem, o seu berço familiar.

Essa reflexão nos conduz a render justa e me-
recida homenagem a sua família, sobretudo ao seu 
genitor, responsável maior pela sua formação como 
cidadão e pelo ingresso na vida política.

Refiro-me ao grande líder, Senador Antonio Car-
los Magalhães, aqui presente, a quem presto também 
as minhas respeitosas homenagens.

Todos sabemos que a face cruel do destino não 
poupou o ilustre Senador e sua digníssima família da 
dor pelo inesperado acontecimento que subtraiu a vida 
do filho amado. Mas o mesmo Deus, justo e bondo-
so, encarregou-se de fortalecer os corações dos que 
amavam Luís Eduardo, dando-lhes força para superar 
a tragédia e reordenar a vida política do grande líder 
que é S.Exa. Ganharam, assim, a Bahia e o Brasil, 
que não poderiam jamais deixar de usufruir da larga 
experiência e da competente contribuição política que 
S.Exa. sempre deu a este País.

Por tudo isso, minhas senhoras, meus senhores, 
vejo este momento de lembrança e de emoção não 
como um momento de dor, de perda, mas sim como 
oportunidade para ressaltar a maravilhosa obra que 
Luís Eduardo construiu e o imenso legado político que 
deixou como exemplo para todos nós e para os políti-
cos da nova geração.

Gostaria ainda de registrar que, coincidentemen-
te, nesta data de seu aniversário, se vivo estivesse, 
Luís Eduardo estaria hoje participando também das 
comemorações dos 20 anos do processo de rede-
mocratização do Brasil, processo esse que ensejou 
o surgimento da Nova República, efeméride que este 
Parlamento se orgulha em homenagear, ao lado das 
ilustres personalidades políticas que dele participaram, 
algumas inclusive aqui presentes.

Na certeza de que o legado de Luís Eduardo ja-
mais será esquecido e que Deus, na sua infinita bon-
dade, o acolheu, rogo para que ele também continue 
a confortar e iluminar a sua família.

São Paulo, na sua Epístola aos Romanos, ensi-
na-nos: “(...) Nenhum de nós vive para si mesmo (...), 
nem morre para si”.

Ao encerrar este pronunciamento, permitam-me 
complementar a mensagem de São Paulo, dizendo: 
“Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para 
si. Assim aconteceu com Luís Eduardo. Ele viveu para 
o bem da Bahia e do Brasil e morreu deixando seus 
feitos inscritos na história”.

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José Carlos 
Araújo, 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. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra, como autor do requerimento desta ses-
são solene, ao nobre Deputado Fábio Souto.
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O SR. FÁBIO SOUTO (PFL – BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Deputado José Thomaz 
Nonô; Sr. 1º Secretário, Deputado Inocêncio Oliveira; Sr. 
Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima; Sr. Senador 
Antonio Carlos Magalhães, ex-Presidente do Congres-
so Nacional; meu caro amigo Luís Eduardo Magalhães 
Filho; nobre Líder do PFL, Deputado Rodrigo Maia; 
caros colegas da bancada do meu Estado da Bahia, 
Sras. e Srs. Deputados, meus cumprimentos.

Sr. Presidente, ocupo hoje esta tribuna para falar 
de um Parlamentar que é personagem de destaque na 
história desta Casa, por ele presidida com exemplar 
competência política e administrativa, num momento 
particularmente decisivo para a trajetória democrática 
do nosso País. Falo – e o faço com muita honra e com 
grande saudade – do Deputado Luís Eduardo Maga-
lhães, que, se ainda estivesse entre nós, estaria hoje 
completando 50 anos de idade.

Não podemos deixar de pensar, neste momento, 
em como o destino foi duro nos privando de um político 
jovem e brilhante como o Deputado Luís Eduardo Ma-
galhães, a quem, não tenho qualquer dúvida, estava 
reservado um futuro fulgurante na política brasileira, 
um papel de destaque no primeiro plano das grandes 
decisões nacionais. Assim não quis a vida, que levou 
o homem, mas felizmente deixou suas idéias e o seu 
exemplo.

Fui amigo de Luís Eduardo, assim como ele o 
foi de meu pai, o Governador da Bahia, Paulo Souto, 
a quem prestou valiosa contribuição durante seu pri-
meiro Governo, de 1995 a 1999, e a quem certamen-
te iria suceder, vez que liderava todas as pesquisas 
eleitorais de 1998 com larga margem de frente e de-
senvolvia com grande competência sua campanha, 
interrompida pelo seu desaparecimento precoce, in-
justo e inesperado.

Nascido em 16 de março de 1955, em Salva-
dor, Luís Eduardo Magalhães conviveu com a política 
desde cedo. O seu pai, Antonio Carlos Magalhães, 
começava na política quando ele nasceu, como Depu-
tado Estadual. Depois foi Deputado Federal, Prefeito 
de Salvador, 3 vezes Governador da Bahia e 2 vezes 
Senador da República.

Com o exemplo em casa, Luís Eduardo logo dei-
xou evidente sua vocação para a atividade política. 
Começou aos 18 anos, como Oficial de Gabinete. Já 
nessa função começou a mostrar o que viriam a ser 
suas principais virtudes de político: ouvir todos com 
atenção; relacionar-se bem, mesmo com os adversá-
rios; cumprir a palavra empenhada; ser firme em suas 
posições, sem perder o bom humor e a presença de 
espírito.

Essas características acompanharam Luís Edu-
ardo Magalhães ao longo da vida política, a par de 
constituírem também marcas da sua personalidade e 
da sua trajetória pessoal.

Foi assim que o conheci e assim o conheceram 
muitos dos Srs. Deputados aqui presentes que tiveram 
o privilégio de conviver com um Parlamentar que entrou 
na história desta Casa como um dos mais talentosos e 
brilhantes Deputados que por aqui já passaram.

A carreira parlamentar de Luís Eduardo começou 
com a eleição para o seu primeiro mandato de Depu-
tado Estadual, em 1978, com apenas 23 anos e mais 
de 120 mil votos. Exerceu, com destaque, o mandato 
e foi reeleito em 1982. No ano seguinte, foi eleito Pre-
sidente da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, 
o mais jovem da história da Casa. Em 1986, foi eleito 
para o primeiro dos seus 3 mandatos de Deputado Fe-
deral, repetindo a votação expressiva que marcou seu 
desempenho em todas as eleições que disputou.

Sei que quando chegou à Câmara dos Deputa-
dos foi visto com a inicial desconfiança com que são 
recebidos os filhos de lideranças políticas que aqui 
chegam em primeiro mandato. Contudo, enganaram-
se os que acreditavam ser Luís Eduardo somente o 
filho de Antonio Carlos Magalhães. Sua atuação na 
condição de Deputado Constituinte foi das mais des-
tacadas do Congresso Nacional, buscando construir 
uma Carta Magna capaz de garantir um Brasil moder-
no e socialmente justo.

Luís Eduardo Magalhães foi um político de espírito 
aberto, que não tinha medo da polêmica e do debate, 
que via, na discussão livre das idéias, o nascedouro 
das melhores propostas e das soluções mais pertinen-
tes para os problemas.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Claudio 
Cajado.

O Sr. Claudio Cajado – Nobre Deputado Fábio 
Souto, faço minhas as palavras de V.Exa. e acrescento 
que quando cheguei a esta Casa, em 1994, uma das 
pessoas que mais me impressionaram pela postura, 
elegância, competência e, acima de tudo, pela forma 
de liderar foi Luís Eduardo Magalhães. Quando dei-
xou a Presidência da Câmara dos Deputados, houve 
unanimidade neste Plenário em relação à excelente 
forma como presidiu a Casa. Luís Eduardo nos dei-
xou, mas suas idéias e seus ideais continuam vivos, 
como observamos no filme que acabamos de ver, pois 
queria um País justo, desenvolvido e com mais justiça 
social. Os ideais de Luís Eduardo norteiam a mim e, 
tenho certeza, os membros da Mesa e os que se fazem 
presentes nesta justa homenagem. O Deputado Luís 
Eduardo é incomparável e ainda permanece insubsti-
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tuível neste Congresso Nacional. Parabéns, Deputado 
Fábio Souto, pelo belo discurso que faz.

O SR. FÁBIO SOUTO – Agradeço a V.Exa., Depu-
tado Claudio Cajado, o aparte e o incorporo ao meu 
pronunciamento.

Luís Eduardo sempre foi um homem do diálogo, 
da capacidade de negociação, do respeito aos acordos, 
do espírito público, do relacionamento cordato e da 
honestidade de propósitos. Foi, sem dúvida, o talento 
político mais proeminente de sua geração.

Em 1992, quando foi escolhido para exercer a 
liderança do PFL na Câmara dos Deputados, Luís 
Eduardo já havia se consolidado no cenário nacional 
como um político exemplar, de referência, respeitado 
e admirado pelos seus pares e mesmo pelos seus ad-
versários. Em 1995, aos 39 anos de idade, ele assumiu 
a Presidência desta Casa em um momento político pe-
culiar, quando eram discutidas e votadas as reformas 
de que o Brasil precisava para modernizar-se, para 
manter a estabilidade econômica e para construir uma 
sociedade mais justa.

É importante lembrar que o Deputado Luís Edu-
ardo estava inteiramente empenhado na discussão e 
votação das reformas, bem como no desenvolvimento 
do projeto político, que apoiara desde o início e que 
contribuíra para construir, como um dos articuladores 
da aliança entre o PFL e o PSDB, que levou o Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso ao poder. 

Nos 2 anos em que presidiu a Câmara dos De-
putados e, depois, como Líder do Governo, Luís Edu-
ardo foi uma figura decisiva no processo político do 
País. Quando a morte prematura lhe interrompeu a 
brilhante carreira política, em abril de 1998, seu nome 
era apontado como provável candidato à Presidência 
da República nas eleições de 2002.

Quando morreu, aos 43 anos, o Deputado Luís 
Eduardo Magalhães vivia um dos melhores momentos 
da carreira política, diante da perspectiva e do desafio 
de exercer o seu talento no Poder Executivo, depois de 
anos de brilhante atuação parlamentar. Ele era candida-
to imbatível para Governador da Bahia, após costurar 
uma aliança de diversos partidos e pontuar como líder 
absoluto em todas as pesquisas eleitorais.

Não é difícil hoje, ao olhar o panorama que nos 
cerca, constatar a falta que faz ao País um político da 
qualidade de Luís Eduardo Magalhães, com sua luci-
dez e capacidade de articulação, liderança e firmeza de 
posições. Ele se definia como um liberal radical. Com a 
devida licença, vou recorrer a uma definição do ilustre 
ex-Senador Artur da Távola, uma das melhores cabe-
ças deste País: “Luís Eduardo era um liberal moderno, 
um homem que, pela via da compreensão das regras 
do mercado, assumiu uma atitude social compatível 

com as circunstâncias brasileiras. O liberal moderno 
é um homem capaz de compreender na profundidade 
do fenômeno político, a importância das alianças como 
base indispensável ao avanço”.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é o 
registro que queria fazer, que julgo da maior justiça e 
importância, sobre a trajetória do Deputado Luís Edu-
ardo Magalhães, na data em que estaria completan-
do 50 anos. Estou certo de que, mais do que minha, 
esta é uma homenagem da Câmara dos Deputados, 
instituição que ele tanto contribuiu para dignificar no 
exercício dos 3 mandatos que aqui cumpriu.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Arlindo Chinaglia, 
pela Liderança do PT.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Deputado 
José Thomaz Nonô, e Exmo. Senador Antonio Carlos 
Magalhães, na pessoa de quem cumprimento todos 
os familiares presentes, aproveitando para citar o filho 
do saudoso Luís Eduardo Magalhães, Luís Eduardo 
Magalhães Filho, minhas saudações.

Cumprimento também o Embaixador Paulo de 
Tarso Flecha de Lima; o 1º Secretário da Câmara dos 
Deputados, prezado Deputado Inocêncio Oliveira; os 
Srs. Líderes, as Sras. e Srs. Deputados, as Sras. e Srs. 
Senadores, enfim, todos aqueles que participam desta 
justa homenagem, em especial o autor do requerimen-
to, Líder do PFL, Deputado Rodrigo Maia.

Quando alguém, em sua juventude e na plenitude 
de suas ações políticas, falece, como foi o caso do ex-
Presidente da Câmara dos Deputados, Luís Eduardo 
Magalhães, evidentemente tal fato encerra lições de 
vida dolorosas que nos relembram nossa condição de 
seres humanos.

Quando, no exercício do poder – tal como fazia o 
nosso Presidente Luís Eduardo Magalhães –, procu-
ramos disputar idéias, posições e votações, estamos 
no pleno exercício de representação do povo brasileiro 
nesta Casa. E para desempenhar este mister, o então 
Presidente Luís Eduardo Magalhães possuía carac-
terísticas que acredito serão ressaltadas com mais 
propriedade e conhecimento por outros mais próxi-
mos dele, mas não poderia deixar de registrar minha 
percepção, que seguramente é a da bancada do PT: 
o Presidente Luís Eduardo Magalhães era um homem 
de posições firmes e definidas. 

Essa qualidade ostentada pelo Deputado Luís 
Eduardo Magalhães é realmente necessária, até por-
que, quando se estabelece a divergência, é preciso ter 
clareza da posição dos contentores. Eu admirava Luís 
Eduardo por ser um homem de palavra. No Parlamento 
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e na vida sabemos que a palavra empenhada não pode 
ser rompida, sob pena da perda de credibilidade.

Os acordos feitos se confirmaram. E jamais será 
ocioso relembrar algo que foi marcante para a bancada 
do PT. Ocorreu uma rebelião durante a Presidência 
de Luís Eduardo, quando coube ao PT a Presidência 
da Comissão de Agricultura e Política Rural e esco-
lhemos um Deputado também baiano, Deputado Alci-
des Modesto. Diante do impasse, o então Presidente 
da Câmara dos Deputados, Deputado Luís Eduardo 
Magalhães, assumiu a condução dos trabalhos daque-
la Comissão e não deixou qualquer dúvida de que o 
acordo feito pelos Líderes seria cumprido.

Aquele fato foi muito marcante, porque, para nós, 
que estávamos aqui no começo de mandato – eu que 
cheguei a esta Casa em 1995, quando o Deputado 
Luís Eduardo foi eleito Presidente –, foi um verdadei-
ro aprendizado.

Como disse, vamos nos moldando ao longo de 
nossa vida política pelos bons exemplos. Isso não sig-
nifica, da parte do PT, dizer que concordávamos com 
as posições políticas do início do mandato do Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, mas admirávamos 
sim as atitudes de Luís Eduardo Magalhães na con-
dição de político e homem honrado, que certamente 
deixaram marcas. 

Portanto, ao homenagear Luís Eduardo Maga-
lhães, faço referência à sua família, que seguramente 
interferiu nos destinos desta Casa. 

Senador Antonio Carlos Magalhães, à época 
circulavam muitos boatos da relação de Luís Eduar-
do Magalhães com V.Exa – e V.Exa. sabe quais eram. 
Portanto, até por características pessoais, o Deputado 
Luís Eduardo Magalhães também desempenhava um 
papel adequado nesta Câmara dos Deputados.

O Sr. Vilmar Rocha – Concede-me V.Exa. um 
aparte?

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Com muito pra-
zer ouço V.Exa.

O Sr. Vilmar Rocha – Agradeço a V.Exa., nobre 
Deputado. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pe-
diria aparte a um dos oradores do PFL, mas, diante da 
sinceridade e da expressão política da manifestação 
do Deputado Arlindo Chinaglia, eu me adiantei e pedi 
este aparte. As homenagens emocionais e pessoais já 
foram muito bem destacadas pelos oradores baianos, 
mas queria reforçar um argumento de V.Exa. quanto 
à clareza de posições programáticas e doutrinárias de 
Luís Eduardo. O vídeo apresentado nesta sessão de-
monstrou que ele foi o grande nome, o grande líder no 
Congresso – e nós convivemos com ele naquela épo-
ca – das reformas do Estado brasileiro, de um choque 
liberal que o País precisava. Lembro-me bem de que, 

a convite de Luís Eduardo, fui Relator na Comissão de 
Constituição e Justiça da emenda de admissibilidade 
da quebra do monopólio do petróleo. Hoje, em um novo 
contexto, esse fato é comum. Mas naquele momento 
a missão era a de quebrar um símbolo, algo muito 
forte: o monopólio do petróleo. E foram a firmeza, a 
clareza e as convicções de Luís Eduardo que fizeram 
com que as reformas do Estado no Brasil e esse cho-
que liberal fossem possíveis. A construção do acordo 
político para reeleição, outro paradigma quebrado na 
história do País – antes vedada constitucionalmente 
–, também foi uma vitória conquistada mercê do es-
forço de Luís Eduardo. E a reeleição veio como uma 
necessidade, servindo para que se completassem as 
reformas e se aprofundasse o choque liberal de que 
tanto necessitava o Estado brasileiro. Esse foi o senti-
do. E Luís Eduardo teve um papel vital nessa luta para 
introduzir no ordenamento constitucional do Brasil a 
possibilidade de reeleição. Portanto, destaco essas 
lutas, porque fomos testemunhas daquele esforço. 
E o Brasil avançou e progrediu, o que só foi possível 
em razão das reformas. Infelizmente, essas reformas, 
no segundo mandato de Fernando Henrique, ficaram 
inconclusas, incompletas, insuficientes, porque Luís 
Eduardo havia morrido e não mais se encontrou a li-
derança que viabilizaria a continuidade daquele pro-
cesso. E, para concluir, Sr. Presidente, convido todos, 
Deputados e Senadores, para evento que será reali-
zado na próxima sexta-feira, dia 18, em Fortaleza, na 
UNIFOR, quando faremos a entrega do Prêmio Luís 
Eduardo Magalhães, já em sua sétima edição. Vamos, 
na mesma ocasião, lançar os temas da oitava edição. 
O Instituto Tancredo Neves faz deste prêmio, de mono-
grafia para universitários brasileiros, um momento de 
homenagem a Luís Eduardo Magalhães. Estão todos 
convidados. Muito obrigado.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Nobre Deputado, 
obrigado pelo aparte, que incorporo ao meu pronun-
ciamento.

Sr. Presidente, o aparte do Deputado Vilmar Ro-
cha é uma elevação das qualidades do Deputado Luís 
Eduardo Magalhães. Evidentemente, não cabe aqui 
debatermos o mérito. Mas registro que o aparte de 
S.Exa. veio reforçar a idéia de que Luís Eduardo era 
um homem de convicções e – reafirmo –, em qualquer 
circunstância, de coragem.

Nós do PT nos opusemos duramente às mencio-
nadas reformas, mas podemos dizer que o trato com 
Luís Eduardo sempre foi franco e leal, como costumam 
ser os Líderes do PFL nesta Casa – que ora também 
homenageio –, quando reproduzem a posição política 
do partido. É com todo respeito por S.Exas. que dis-
putamos posições.
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Mais uma vez, cumprimento os autores desta 
sessão de homenagem e os familiares e amigos de 
Luís Eduardo Magalhães, um grande político que la-
mentavelmente morreu na flor da idade. 

 O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
falar pela Minoria, concedo a palavra ao nobre Líder 
José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
José Thomaz Nonô; Sr. Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, ex-Presidente do Congresso Nacional; meu 
querido amigo Deputado Inocêncio Oliveira, 1º Se-
cretário da Câmara dos Deputados; meu jovem ami-
go Luís Eduardo Magalhães Filho; Deputado Antonio 
Carlos Magalhães Neto; Deputado Paulo Magalhães; 
Sras. e Srs. Parlamentares; senhoras e senhores: mi-
nhas saudações.

Assistimos ao vídeo que mostrou um pequeno 
trecho de discurso pronunciado por Luís Eduardo 
Magalhães. Quão atual era o discurso! Luís Eduardo 
falava da necessidade de controle dos gastos e, em 
conseqüência, do déficit público, para se alcançarem 
juros decentes. Ora, fazer um discurso no passado 
ainda válido no presente é algo que nem todos con-
seguem. Poucos podem perceber o futuro, mesmo 
que seja óbvio.

Quando cheguei a esta Casa – e para cá vim 
motivado pela necessidade que sentia de mudar o 
País –, encontrei um jovem Deputado da Bahia. Eu o 
conhecia apenas pelos jornais. Com ele fui construin-
do afinidades por ver que combinava a visão de longo 
prazo de Roberto Campos com a energia de um jovem 
Deputado capaz de promover mudanças.

Luís Eduardo, de pronto, apoiou a primeira iniciati-
va de que participei com ele, porque não fui Constituinte: 
a quebra da chamada reserva de informática. 

Quem pode imaginar o Brasil com reserva de infor-
mática? Muitos dos nossos companheiros que estão no 
Governo, hoje desfrutando da modernidade brasileira, 
foram contra a quebra da reserva de informática.

Trabalhamos juntos nas reformas. Luís Eduardo 
conseguia perceber que o Brasil não andaria se as 
reformas não fossem aprovadas.

Quem se lembra do tempo em que o capital es-
trangeiro era discriminado no Brasil? Hoje, em boa 
hora, praticamente todos entendem que essa é uma 
idéia bem-vinda ao País.

Luís Eduardo lutou pela quebra dos empecilhos 
que impediam o capital estrangeiro de ajudar no de-
senvolvimento brasileiro. Percebeu que as telecomuni-
cações, da forma como estavam, eram um obstáculo 
ao desenvolvimento nacional. E foi um baluarte para 
que a situação se transformasse. Percebeu que a na-

vegação brasileira estava emperrada, que os portos 
brasileiros eram obstáculos para que a corrente do 
comércio brasileiro chegasse ao ponto que chegou, o 
que ainda é pouco.

Alguém poderia imaginar que o Brasil tivesse o 
desempenho exportador do ano passado, se continu-
ássemos sem investir na abertura dos nossos portos? 
Recordo-me muito bem de quando Luís Eduardo me 
disse: “Vamos trabalhar na lei dos portos. Não abra 
mão dela. Estamos juntos nessa luta”. E a luta não 
foi fácil.

Muitas vezes, tivemos de enfrentar batalhas que 
exigiram esforço físico nos corredores da Casa para 
aprovar as reformas.

Deputado do Partido da Frente Liberal, compa-
nheiro e amigo de Luís Eduardo, não poderia deixar 
de dar este depoimento.

Duquinho, percebo que você já escolheu a car-
reira política. Pode ter certeza de que seu pai deixou 
um nome nesta Casa, porque era firme, claro e flexí-
vel, capaz de ver mais longe do que os outros. Seu 
pai enxergava um Brasil que certamente seria ainda 
melhor se ele tivesse continuado sua luta.

Seus amigos, seu filho, Luís Eduardo Magalhães 
Filho, seu pai, Senador Antonio Carlos Magalhães, seus 
primos e todos nós que acreditamos no Brasil faremos 
o possível para continuar levantando as bandeiras que 
Luís Eduardo levantou, respeitando a Oposição. Não 
foi por outro motivo que ouvimos o depoimento tão 
honesto do Líder Arlindo Chinaglia. 

Todos temos uma missão muito grande: levar 
adiante as idéias desse jovem, realmente merecedor 
desta e de todas as outras homenagens que tem re-
cebido.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Inocêncio Oliveira, 
pelo PMDB.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PMDB – PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, meu 
caro amigo, 1º Vice-Presidente da Casa, Deputado 
José Thomaz Nonô; meu grande amigo e incentivador 
político, exemplo de homem público, Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que tem mais de 40 anos de vida 
pública, servindo ao seu glorioso Estado da Bahia e ao 
País, com denodo, abnegação, competência, espírito 
público e tudo o que um bom político deve fazer para 
honrar seu mandato, conferido legitimamente pelo povo; 
meu amigo, jovem, idealista como seu pai, Luís Edu-
ardo Magalhães Filho, o popular Duquinho, que desde 
jovem já tem a vocação impregnada em seu sangue e 
um exemplo de vida, a de seu pai, dedicada à Nação 
e ao povo brasileiro; grande amigo de Luís Eduardo 
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Magalhães e ex-Governador da Bahia, Senador César 
Borges; parentes e amigos; sobrinho de Luís Eduardo 
Magalhães, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
uma das grandes revelações políticas da Casa; meu 
grande amigo Paulo Magalhães, figura firme e obstinada 
de cidadão e Parlamentar, amigos e familiares de Luís 
Eduardo Magalhães, meus cumprimentos.

Gostaria de falar de improviso, como faço na 
maior parte das vezes, mas pode ser, Senador Anto-
nio Carlos Magalhães, que eu seja traído por grande 
emoção. Por isso, escrevi algumas linhas para marcar 
minha posição e a do partido a que pertenço, o PMDB, 
sobre a trajetória do nosso querido amigo Luís Edu-
ardo Magalhães.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com 
grande emoção e honra que trago a palavra do PMDB 
a esta oportuna homenagem que a Câmara dos Depu-
tados presta à memória de Luís Eduardo Magalhães, 
que hoje estaria completando 50 anos, notável líder 
político que o Brasil perdeu, ainda moço, cujo sentido 
de Nação e Pátria foi uma lição para todos nós, do Le-
gislativo, principalmente para aqueles que, no dia-a-dia 
desta Casa, conviveram mais intimamente com ele.

Posso dizer, sem perigo de errar, que a lealdade 
era a sua característica mais saliente, ao lado de um 
espírito público raro, que o distinguia entre seus pares, 
buscando sempre o equilíbrio e o consenso, quando 
era possível.

Arrisco-me também a dizer que na condução dos 
trabalhos da Mesa era impecável, nunca deixando de 
dar espaço e voz aos Parlamentares, com a profunda 
convicção de que o Parlamento é voz, é opinião, é ma-
nifestação pública, desde que foi instituído para conter 
os excessos das monarquias absolutas.

A política constrói-se com utopias concretas e 
generosas. E sei que o projeto político de Luís Edu-
ardo incluía a utopia de um Brasil mais humano, so-
cialmente mais justo, mais equilibrado em termos de 
desenvolvimento regional, que não concentrasse tanto 
a riqueza em determinadas regiões do País, antes a 
redistribuísse de acordo com as vocações econômi-
cas das diversas sub-regiões; e a universalização da 
educação, uma das metas prioritárias de governo que 
ele haveria de introduzir na Bahia e que serviria de 
trampolim, sem sombra de dúvidas, para sua eleição 
à Presidência da República.

Ao lado da ética, o político verdadeiro não pode 
esquecer a utopia concreta de melhorar a humanidade, 
de contribuir para o bem comum, de buscar incessante-
mente o mito de Prometeu, de mudar e salvar a condi-
ção humana. Quando ele a perde, morre civilmente. E 
Churchill já dizia que “a política é mais perigosa do que 
a guerra”, porque na guerra só se morre uma vez.

Preocupava Luís Eduardo a dívida social do País 
com os brasileiros e o pouco tempo que se tinha para 
resolver os problemas nacionais pela emergência das 
questões comezinhas da política menor, que consumia 
os talentos mais notáveis da Nação, resvalando, quase 
sempre, em questiúnculas na administração pública. 

Como Presidente da Câmara e no exercício do 
Poder Legislativo, ele pôde ver o quanto se exaurem 
os políticos no trato diário desses problemas, deixando, 
muitas vezes, de se dedicar às questões essenciais 
e que realmente interessam à vida desta Nação e à 
continuidade da República.

Repetíamos, juntos, que “algumas pessoas mu-
dam de partido por causa das suas convicções; e que 
outras mudam de convicções por causa dos seus 
partidos”. Daí a importância que Luís Eduardo sem-
pre deu à necessidade da reforma política no Brasil. 
Coincidimos nisso e também na prevalência do social, 
que temperasse os excessos do liberalismo econômico, 
que parecia engolfar o Brasil nos anos 90.

Quero repetir palavras que disse, certa vez, no 
plenário desta Casa sobre o líder que a Bahia perdeu 
e o Brasil deixou de ter possivelmente no seu coman-
do: “Entendia Luís Eduardo que, na política, existe o 
primado da ética. Como Líder do Governo, não procu-
rava a unanimidade dos partidos, mas a convergência 
de vontades”.

Ele compreendia que o conflito é um mecanis-
mo inerente à democracia, faz parte do trato político, 
e traduz a diferenciação de grupos, das identidades, 
das opiniões. Sem o conflito não há processo demo-
crático, mas é preciso saber dirimi-lo pela expressão 
da vontade de resolver, quando se trata do interesse 
nacional soberano e suprapartidário.

As preocupações com os temas nacionais não 
chegaram a desviá-lo do envolvimento com a proble-
mática do Nordeste, da sua querida Bahia e, sobre-
tudo, da região do semi-árido, como também não o 
deixaram envolver-se nas disputas partidárias, muitas 
vezes com nítido cunho classista, de confronto entre 
trabalhadores e patrões, ou entre corporações com 
diferentes interesses econômicos, que sempre des-
cambavam no lobby dentro do Executivo, do Legisla-
tivo ou do Judiciário.

Sabia definir os limites dos Poderes da Repúbli-
ca e nunca deixou que o Legislativo fosse alcançado 
por escândalos ou campanhas difamatórias, preser-
vando a imagem do Parlamento e sabendo impor o 
seu caráter e a sua forma no exato perfil definido pela 
Constituição.

Mas Luís Eduardo Magalhães não era daqueles 
que dizem que a Pátria não se discute. Achava que 
deveríamos discuti-la, não em sua simbologia ou sua 
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independência, mas no plano institucional e dentro dos 
foros políticos próprios. “Só assim aprenderemos a nos 
conhecer mais intimamente” – dizia ele.

Teve em seu pai, o Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, a inspiração, o exemplo de homem público 
e as qualidades de estadista. De sua mãe, D. Arlete, 
a quem saúdo neste instante, herdou a bondade, a 
sensatez e o equilíbrio, fundamentais para o pleno 
exercício da política.

Nenhuma homenagem seria melhor do que re-
lembrar aquela figura de político idealista e generoso, 
que, se estivesse vivo, poderia repetir, como Fernando 
Pessoa, ao falar da façanha de dobrar o Cabo Bojador 
no século XV:

“Da obra ousada, é minha a parte feita,
o por-fazer é só com Deus”.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Concedo a palavra ao nobre Deputado José Rocha, 
pelo PFL.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL – BA. Sem revisão do 
orador.) – Ilustre Presidente desta sessão, Deputado 
José Thomaz Nonô; ilustre 1º Secretário, Deputado 
Inocêncio Oliveira; ilustre Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, pai do homenageado; Sr. Luís Eduardo Ma-
galhães Filho, o Duquinho; colegas ACM Neto e Paulo 
Magalhães; Srs. familiares, minhas senhoras e meus 
senhores, meus cumprimentos.

Quero agradecer ao Líder do PFL, Deputado Ro-
drigo Maia, a indicação do meu nome para falar nesta 
solenidade em que se homenageia o nobre Deputado 
Luís Eduardo Magalhães. 

Não é fácil falar da ausência de um amigo, ain-
da mais quando esse amigo se chama Luís Eduardo 
Magalhães, com quem tive a honra de conviver por 8 
anos na Assembléia Legislativa do Estado, na Bahia, 
e por 4 anos na Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, minhas 
senhoras e meus senhores, com profunda emoção, 
registro que hoje o Deputado Luís Eduardo Magalhães 
completaria 50 anos de idade, se vivo estivesse. Esta 
data marca um momento de repetida tristeza, a de to-
dos os brasileiros que, um dia, cheios de esperança 
no desenvolvimento da carreira de um grande homem 
público, viram frustradas suas expectativas quando o 
infortúnio levou Luís Eduardo Magalhães não apenas 
de nosso convívio, mas do panorama futuro da política 
e da administração brasileira.

Filho do ilustre Senador Antonio Carlos Maga-
lhães e da Sra. Arlete Magalhães, iniciou sua carreira 
política aos 18 anos, em 1973, como oficial de gabi-
nete do pai, então Governador do Estado da Bahia. 

Elegeu-se para a Assembléia Legislativa do Estado, 
em 1978, com apenas 23 anos de idade, tendo obtido 
a maior votação já conferida a um Deputado Estadu-
al; formou-se em Direito pela Universidade Federal da 
Bahia. Em 1982, foi reeleito para mais um mandato, 
quando ocupou a Presidência daquela Casa, função 
que exerceu com incomum brilhantismo. 

No plano pessoal, Luís Eduardo casou-se com a 
Sra. Michelle Marie Pimentel. Do casamento, nasceram 
3 filhos: Paula, Carolina e Luís Eduardo Magalhães 
Filho, o Duquinho. 

Em 1987, chegou a esta Casa para os trabalhos 
constituintes, ocasião em que defendeu com muita 
firmeza suas convicções e propostas, à época nem 
sempre bem compreendidas, mas que mais tarde se 
mostrariam coerentes e efetivas para um novo modelo 
de Estado brasileiro.

Tornou-se Líder do nosso partido, o PFL, ten-
do defendido sempre o Estado moderno e eficiente. 
Exercitou sua capacidade em todos os momentos da 
sua vida pública, mas foi na Presidência desta Casa e, 
depois, na Liderança do Governo, que sua capacidade 
foi mais exigida. Foi grande reformador, comandando 
a aprovação das reformas econômicas e estruturais 
que a sociedade brasileira exigia. 

Como grande articulador e conciliador, tornou-se 
peça importante para a estabilidade política e econô-
mica do País. Estava, sim, preparado para assumir o 
Executivo baiano, pois esse era o desejo do povo da 
Bahia, e certamente hoje seria Presidente do País. 

Luís Eduardo continua vivo e presente nesta 
Casa, por seu exemplo de carreira brilhante, e que 
exerceu com maestria a arte da boa política. Luís 
Eduardo não era apenas o herdeiro da habilidade de 
seu pai, Antonio Carlos Magalhães, mas mostrou que 
tinha luz própria. Era, na verdade, o herdeiro de toda 
uma tradição baiana de homens públicos, e seu futuro 
refulgia promissor, não só como político da terra baia-
na e representante querido de nossos co-estaduanos, 
mas como homem público admirado por brasileiros de 
todos os rincões e pela classe política e administrativa 
como um todo.

Luís Eduardo foi sempre um homem do Parla-
mento e soube como ninguém a essência da atividade 
parlamentar, que é o diálogo e a busca do entendimen-
to por meio da negociação, do debate incessante de 
idéias conflitantes para chegar a um denominador que 
represente a convergência. Brilhante na defesa de suas 
convicções, foi um negociador hábil, leal e respeitador 
da palavra empenhada.

Luís Eduardo, democrata nato, compreendeu ser 
a política o rumo natural a seguir, para dar cumprimento 
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ao seu destino grandioso, que só não se realizou na 
plenitude porque lhe faltou vida.

Exerceu seus mandatos com honradez. Fez do 
bem ao Brasil e à Bahia seus objetivos mais caros. 
Administrou a Câmara buscando sempre reafirmar a 
autonomia do Poder Legislativo. Findou por angariar a 
amizade e o respeito mesmo daqueles que em algum 
momento lhe houvessem sido contrários.

Foi um grande brasileiro, um grande Parlamentar. 
Se estivesse entre nós, nesta passagem de seu ani-
versário, a data por certo seria festejada com alegria. 
O aniversariante era alvo de muitas manifestações de 
apreço, respeito, admiração e estima. Na morte, resta-
nos reverenciar a memória, os gestos que nos deixou 
como marca inconfundível de seus valores humanitá-
rios, do seu caráter, de sua exação, de seu entusiasmo 
pela vida, de sua confiança no Brasil.

É esse exemplo que há de ficar para a família, os 
amigos, os companheiros da política, as pessoas que o 
admiravam, mesmo aqueles que lhe faziam oposição. 
Todos hão de ter na figura inesquecível de Luís Edu-
ardo Magalhães um raro modelo a ser seguido. 

Luís Eduardo será sempre lembrado como bom 
homem, doce, afável e humano.

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José Rocha, 
o Sr. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Professor Luizinho, 
pela Liderança do Governo.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, Sras. e Srs. Senadores, quero cumprimentar o 
Secretário Inocêncio Oliveira, que preside esta ses-
são solene; o Sr. Senador Antonio Carlos Magalhães; 
o Neto – é assim que chamamos o Deputado Antonio 
Carlos Magalhães Neto; os Srs. Luís Eduardo Maga-
lhães Filho e Paulo Magalhães.

Entendo que a melhor forma de compreender o 
legado de um homem público é ver chegar àqueles 
com os quais ele não conviveu os relatos de sua con-
duta, postura e determinação. Acho que posso ser eu 
a contar essa história, porque não convivi com Luís 
Eduardo Magalhães. Exercia, à época, o cargo de 
Deputado Estadual na Assembléia Legislativa de São 
Paulo. Mas, por intermédio de meus pares, das Depu-
tadas e dos Deputados do meu partido, que com ele 
conviveram, não tenho dúvidas – é importante que eu 

diga isso a todos, mesmo que porventura já tenham 
feito esse relato – de que Luís Eduardo era um homem 
determinado e firme em suas opiniões, fazia o bom 
debate e sabia respeitar o bom combate das idéias. 
Era uma pessoa em quem podiam confiar. Após o de-
bate e o embate, depois de algo firmado e acordado, 
tudo estava resolvido, porque seria cumprido. Aquilo 
se transformava em lei, determinação.

Cito um fato ocorrido à época, na Comissão de 
Agricultura desta Casa, do qual tomei conhecimento na 
Assembléia Legislativa de São Paulo. Eu era Deputado 
Estadual, Líder do meu partido. O Deputado Ronaldo 
Caiado sabe que esse exemplo é importante para to-
dos nós. Tal Comissão deveria escolher o nome de um 
Deputado do Estado de Luís Eduardo, em substituição 
à escolha proporcional que cabia ao PT. Ele, de forma 
determinada, sentou-se à mesa da Comissão para ga-
rantir aquele acordo. Entendo que esse fato mostra, por 
si só, a importância da figura de um homem público na 
ação, no debate e no desenrolar dos trabalhos. 

Tanto no mandato anterior quanto neste, observo 
que, quando se recorda a personalidade e a figura de 
Luís Eduardo, ele é sempre lembrado como aquele que 
sabia trabalhar com as diferenças, buscar os consen-
sos, organizar o debate e, acima de tudo, respeitar os 
acordos consolidados, o que considero muito impor-
tante para o Parlamento. Essa atitude deve orientar-
nos e alimentar-nos em nossa caminhada. 

Por isso, não poderia deixar de participar desta 
sessão, que mantém viva a lembrança de Luís Edu-
ardo Magalhães. Isso é muito importante, pois o que 
o homem deixa são as ações, os gestos, os atos, a 
contribuição na sua jornada. Como exemplo para o 
futuro, cabe a nós, de forma permanente, recuperar, 
recordar o legado que os homens públicos nos deixam, 
aprender e nos educar com ele. Esta sessão solene é 
muito importante, porque traz esse sentimento, esse 
aprendizado, essa educação. 

Além do carinho e do respeito dos familiares e 
amigos, ao recordar a memória pessoal de alguém 
que viveu com sentimentos, com energia, para nós, 
políticos, é muito importante relembrar aquele homem 
público determinado, que avançou com seus projetos, 
consolidando-os. Por isso, parabéns a todos, particu-
larmente ao filho e ao pai de Luís Eduardo Magalhães. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar pelo PSDB, concedo a palavra ao nobre Depu-
tado Júlio Redecker.
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O SR. JÚLIO REDECKER (PSDB – RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio 
Oliveira; Sr. Senador e ex-Presidente do Congresso 
Nacional, Antonio Carlos Magalhães; Luís Eduardo 
Magalhães Filho: na condição de Deputado do PSDB, 
considero uma honra muito grande falar em nome do 
meu partido para homenagear não a morte, mas a vida 
de Luís Eduardo Magalhães.

Certamente, o coração do pai de Luís Eduardo 
se enche de tristeza quando pensa que S.Exa. poderia 
estar aqui conosco. Mas a razão se enche de alegria 
pela vida que ele deu pelo Brasil, pelo exemplo que 
deixou aos seus amigos. 

Muitos envelhecem de graça, passam a vida intei-
ra sem nada acrescentar à humanidade, ao seu país, 
à sua terra, ao seu povo e à sua família. Luís Eduardo 
engrandeceu ainda mais a história política que o Se-
nador Antonio Carlos Magalhães legou à Bahia e ao 
Brasil. Vou além. Um pai sempre espera poder imprimir 
em seus filhos os valores em que acredita. Sem querer 
faltar-lhe com o respeito, Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, gostaria de dizer que Luís Eduardo superou 
V.Exa., e muito. 

Conheci Luís Eduardo nesta Casa, transigindo, 
conversando, procurando construir um Brasil que ainda 
não estava preparado para aquele momento. Ele, com 
seu vigor e todas as suas qualidades, angariava o res-
peito não só dos amigos que conquistou – com alegria, 
considerava-me um deles –, mas principalmente da 
Oposição, devido à firmeza nas suas convicções.

Lamento muito ver que hoje falta a palavra na 
política – não apenas a palavra dita, mas também a 
escrita, que tantas vezes não é respeitada. Quando 
Luís Eduardo dizia alguma coisa, não precisávamos 
nos preocupar com nada, porque ele cumpria sua pa-
lavra. Foi assim que conquistou respeito como Líder 
do PFL e como Presidente desta Casa. S.Exa. era re-
verenciado por seu trabalho como Parlamentar e tam-
bém como homem, a favor do nosso País.

Certamente, Senador, V.Exa., à época, devia 
pensar o mesmo que nós pensávamos: que Luís Edu-
ardo ainda viria a ser Presidente do Brasil. Tínhamos a 
expectativa de que ele seria um Presidente moderno, 
que traria o progresso ao País, porque contava com a 
confiança dos seus aliados. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, do 
nosso partido, certamente tem muito a agradecer a 
Luís Eduardo por tudo o que fez não só pelo Gover-
no, mas pelo Brasil. Quando um político é investido na 

magistratura máxima desta Casa, não mais pertence 
ao seu partido. Ele deve corresponder às expectativas 
de seu povo. E Luís Eduardo foi um aliado de todas as 
expectativas do Brasil, no sentido de que tivéssemos 
um Estado eficiente, que praticasse justiça social, não 
distribuindo tributos para a população, a fim de sus-
tentar a sua ineficiência, mas possibilitando que se fi-
zesse a economia necessária para proporcionar vida 
melhor a sua gente.

Eu tinha feito um discurso escrito, Senador, mas 
a emoção toma conta de mim neste momento. Certa-
mente, ainda tenho de dizer alguma coisa, Sr. Presi-
dente. 

A razão humana, prezados senhores, recusa-se 
a acreditar no universo sem uma finalidade. Quando 
morremos, deixamos para trás tudo o que possuímos 
e levamos tudo o que somos. Poucos homens ou mu-
lheres poderão deixar-nos aquilo que Luís Eduardo 
deixou. Lamento sua morte, mas agradeço por sua 
vida. Este País poderia ser bem melhor se tivéssemos 
pessoas que, durante a vida, dessem a ele o que Luís 
Eduardo deu.

Olho para seu filho – tenho um filho de 23 anos 
– e fico imaginando a falta que faz o pai ao lado da fa-
mília. Luís Eduardo nos dizia que quem não ama sua 
família não consegue amar seu país, porque a família é 
a cellula mater de um povo. E ele amava sua família. 

Lembro-me dele falando do seu relacionamento 
com o pai – a mim e ao então Deputado Paulo Bor-
nhausen, que foi quem me apresentou a ele; a partir 
daí construímos uma amizade muito grande. Dizia 
Luís Eduardo que a melhor coisa que havia para ele 
era ter aprendido a acertar e a não errar com seu pai, 
seu grande professor.

Quero lembrar alguns acontecimentos engraça-
dos, que dizem respeito a Luís Eduardo. Houve um 
momento que marcou muito a minha vida. Eu era Depu-
tado Federal suplente de primeiro mandato, em 1995, 
quando houve a votação da reeleição. Havia dado uma 
entrevista no Rio Grande do Sul, dizendo que não era 
favorável a ela. Luís Eduardo perguntou-me por que eu 
não votaria a favor, já que poderia perder o mandato. 
Disse que tinha dado minha palavra, no Rio Grande 
do Sul, de que votaria contra. Ele então me respondeu 
que eu deveria ficar com a minha palavra, porque era a 
única coisa que marcaria minha vida aqui dentro. Isso 
me marcou profundamente. Perdi o mandato, deixei de 
ser Deputado, mas continuei fiel às minhas convicções, 
como Luís Eduardo era fiel às dele.



Março de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 06923 

Noutra ocasião, eu e Paulo Bornhausen fomos 
designados por ele para ir aos Estados Unidos. Disse-
mos que lhe compraríamos uma gravata. Luís Eduardo 
respondeu que já tinha gravatas demais. O que lhe es-
tava faltando era o desodorante Hammer, sem álcool, 
porque estava precisando renovar seu estoque. A partir 
de então, eu e Paulinho Bornhausen passamos a usar 
esse desodorante, por sinal excelente. E sempre que 
o uso lembro-me de Luís Eduardo. Isso é uma coisa 
quase diária, na construção das lembranças do amigo 
e grande Parlamentar.

Todas as vezes em que Luís Eduardo ia ao Rio 
Grande do Sul, tinha por objetivo prestigiar seus par-
ceiros. Convidei-o várias vezes para uma visita – o 
Deputado Abelardo Lupion esteve conosco numa de-
las. Ele foi me prestigiar em Novo Hamburgo, participar 
da Feira Internacional de Calçados. Foi a Porto Alegre, 
em outra ocasião em que o Deputado Inocêncio Oli-
veira nos acompanhou também. Enfim, era parceiro 
de seus parceiros. 

Por isso, hoje não é um dia de tristeza, Senador 
Antonio Carlos Magalhães. Tenha a certeza de que 
seu coração pode se encher de alegria, porque, para 
aqueles que participaram de sua vida, Luís Eduardo 
só deixou alegrias e exemplos. Seria bom se todos os 
pais pudessem dar isso a seus filhos; e todos os filhos, 
aos seus pais e à Nação.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Severiano Alves, que fa-
lará pelo PDT.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio 
Oliveira; Senador Antonio Carlos Magalhães; Sr. Luís 
Eduardo Magalhães Filho: prefiro falar somente sobre 
a ação política do Deputado Luís Eduardo. Muitos fi-
zeram menção a sua origem, mas, como o conheci de 
perto e realmente era um grande amigo, faço questão 
de dizer que foi uma honra conviver com Luís Eduardo 
na Câmara dos Deputados.

Lembro-me muito bem de quando Luís Eduardo 
foi candidato à Presidência da Casa. Eu estava che-
gando na garagem do Anexo IV. Ainda não tínhamos 
muita intimidade, e ele sabia que eu era da Oposição. 
S.Exa. colocou a mão em meu ombro e perguntou: 
“Você vota em mim para a Presidência?” Eu respondi: 
“Voto. Inclusive, seu primo já falou comigo, o Deputado 
Paulo Magalhães”. E votei, garanti o voto.

Elegi-me Presidente da Comissão de Educação 
e fui ao novo Presidente da Casa pedir ajuda para re-
alizar o meu trabalho. Com o apoio do Deputado Luís 
Eduardo Magalhães, melhorei as instalações da Co-
missão e montei uma boa estrutura para ela.

Devemos destacar aqui as qualidades do Depu-
tado Luís Eduardo Magalhães. S.Exa. era uma pessoa 
amável, tinha um sorriso constante e era incapaz de 
dizer um “não”. Mas sua marca indelével era o apre-
ço à palavra. Esse foi o grande exemplo que S.Exa. 
deixou para a Câmara dos Deputados. Compromisso 
com o Deputado Luís Eduardo Magalhães era sem-
pre cumprido.

Na condição de baiano e de seu colega nesta 
Casa, sinto-me à vontade e satisfeito em poder, em 
nome do meu partido, o PDT, homenagear a figura 
do Deputado Luís Eduardo Magalhães. Essas honra-
rias são até pequenas, se comparadas ao que S.Exa. 
representou para a Câmara dos Deputados e para o 
Congresso Nacional. 

Apesar de ter nascido no meio da elite política da 
Bahia, Luís Eduardo era muito simples. Por isso, anga-
riou a admiração de todos os funcionários da Casa, dos 
Deputados e de opositores baianos. S.Exa. costumava 
dizer que eu era o único Deputado que não usava o 
microfone para discutir assuntos políticos, apenas te-
ses. De sorte que, pelo meu caráter, comportamento 
e maneira de ser, sempre tive boa convivência com a 
Oposição na Bahia. S.Exa., em especial, era para nós 
uma pessoa que merecia todo respeito.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado 
Moroni Torgan.

O Sr. Moroni Torgan – Uno-me aos comentá-
rios já feitos. Lembro-me de Luís Eduardo Magalhães 
ao chegar a esta Casa para assumir o meu primeiro 
mandato, em 1990. Foi quando S.Exa. começou a 
marcar minha vida. Estar aqui parecia sacrifício para 
muita gente, mas para ele era uma satisfação. Essa 
alegria que emanava dele, como foi dito pelo Depu-
tado Severiano Alves, e sua simplicidade chamavam 
nossa atenção. Luís Eduardo orgulhava-se de sua 
origem. E, ao falar do pai, sempre manifestava sua 
admiração de maneira muito grande, apesar de ter luz 
própria. Seu pai ainda tem uma grande luz, mas ele 
tinha luz própria, que dividia conosco, como disse o 
Deputado Júlio Redecker. Eu era um Deputado novato 
e Luís Eduardo dava-me vários conselhos. Nas CPIs, 
ele me dizia que passos tomar. É claro que S.Exa. faz 
falta aqui. Luís Eduardo Filho, você pode orgulhar-se 
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de seu pai, sem dúvida nenhuma. Ele foi um exemplo 
para vários Parlamentares. Temos o maior prazer de 
dizer isso publicamente. Tenho muito orgulho de ter sido 
amigo de Luís Eduardo Magalhães. Carregarei isso 
para o resto de minha vida. Meus filhos sabem disso 
e meus netos ainda saberão. Ele foi um marco para a 
política. Queríamos vê-lo um dia Presidente da Brasil. 
Esse sonho não era dele, mas nosso. Não deu. Quiçá 
nos encontremos para outras chamadas do outro lado. 
Muito obrigado, Deputado.

O SR. SEVERIANO ALVES – Obrigado, Depu-
tado Moroni Torgan. 

Sr. Presidente, quem conviveu com Luís Edu-
ardo no Congresso Nacional sabe que S.Exa. foi um 
Deputado ímpar, uma pessoa querida, admirada e 
cumpridora de acordos e palavras. Isso é muito bom. 
Por isso, sua marca foi sentida. Sua família e seus 
colegas de bancada levarão seus exemplos para o 
resto da vida. 

Em nome do meu partido, presto solidariedade 
aos familiares de Luís Eduardo, ao seu filho, ao Se-
nador Antonio Carlos Magalhães, ao Deputado Pau-
lo Magalhães e ao nosso querido Deputado Antonio 
Carlos Magalhães Neto, que também já se revela um 
grande Parlamentar neste primeiro mandato. S.Exa. 
tem demonstrado vocação e entusiasmo pela causa 
política. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes 

de encerrar esta sessão solene em homenagem ao cin-
qüentenário do nascimento do Deputado Luís Eduardo 
Magalhães, repito: qualquer homenagem que se preste 
a S.Exa. é pequena. Esta Casa ainda haverá de prestar-
lhe muitas outras homenagens pelo que representou 
não só para a instituição, mas para o País. 

Passou-se aqui um vídeo sobre algumas partes 
de sua trajetória política. Falou-se de diversas quali-
dades, mas ainda é pouco. As qualidades são tantas 
que teríamos de realizar outras sessões para mostrar 
o que representou Luís Eduardo Magalhães, a fim de 
que o Brasil se integre a uma nova realidade existen-
te no mundo.

Agradeço ao Senador Antonio Carlos Magalhães 
a presença nesta sessão solene. S.Exa., além de nos 
trazer emoção, trouxe-nos o sentimento daquele que 
foi o grande responsável pela moldura dessa figura 
exemplar de homem público. 

Luís Eduardo Magalhães Filho, o popular Duqui-
nho, seu filho, herdou do pai a vocação pela vida pú-

blica e haverá também de marcar sua presença nesta 
Casa ou assumir outras posições na política. 

O Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto pro-
cura honrar o seu mandato com uma trajetória brilhante 
não só no plenário, mas na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação.

A meu amigo Paulo Magalhães, rendo as mais 
justas homenagens pela firmeza de caráter e pelas po-
sições de convicção, sobretudo em defesa da Bahia.

Homenageio também toda a bancada baiana, que 
teve o privilégio de conviver com Luís Eduardo Maga-
lhães, e todos aqueles que honraram o nome dessa 
figura exemplar de homem público. S.Exa., por certo, 
marcou e haverá sempre de marcar o seu nome na 
trajetória dos grandes homens desta República. 

Se a vida lhe foi cruel, foi muito mais para nós. Diz 
um axioma: “Quem parte deixa um pouco de si e leva 
um pouco de nós”. Com Luís Eduardo foi diferente: ele 
partiu, levou muito de nós e deixou muito de si. 

Deixo registrados meus maiores sentimentos a 
S.Exa. e a certeza de que a Câmara dos Deputados 
presta uma das mais justas homenagens a esse ho-
mem público exemplar, com quem tive o privilégio de 
conviver. Tive a maior honra de ser um dos seus gran-
des amigos e confidentes.

Fui testemunha da estima, da consideração e 
do amor que ele tinha por sua família. Ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães, tinha uma devoção! Dife-
rentemente do que alguém disse aqui, o sentimento 
que nutria por seu pai era de devoção. Eles poderiam 
até divergir em alguns assuntos, mas, se alguém fa-
lasse mal do Senador, a situação mudava. Ele amava 
também sua mãe, D. Arlete. Dos filhos, falava sempre. 
Foi um ser humano diferente, bom para todos, alegre, 
satisfeito. Para ele não havia momento ruim; para tudo 
havia um jeito. 

A emoção que me invade é a mesma desta Casa, 
da Bahia, da Nação!

Muito obrigado a todos. 
Está encerrada a sessão. (Palmas.)

V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 58 
minutos.)
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ÀS 14 HORAS E 4 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Severino Cavalcanti
José Thomaz Nonô
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
Eduardo Gomes
João Caldas
Givaldo Carimbão
Jorge Alberto
Geraldo Resende
Mário Heringer

RORAIMA

ALMIR SÁ PL PL/PSL
LUCIANO CASTRO PL PL/PSL
MARIA HELENA PPS
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

BADU PICANÇO PL PL/PSL
DAVI ALCOLUMBRE PFL
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
JURANDIL JUAREZ PMDB
Total de Amapá: 6

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
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
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO S.PART.

Total de Pará: 13

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
HUMBERTO MICHILES PL PL/PSL
PAUDERNEY AVELINO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 5

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 Rondônia: 7

ACRE

CHICÃO BRÍGIDO PMDB
HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JÚNIOR BETÃO PL PL/PSL
NILSON MOURÃO PT
RONIVON SANTIAGO PP
Total de Acre: 6

TOCANTINS

HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
PASTOR AMARILDO PMDB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PTB
CÉSAR BANDEIRA PFL
CLÓVIS FECURY PFL
COSTA FERREIRA PSC
GASTÃO VIEIRA PMDB
NICE LOBÃO PFL
PAULO MARINHO PL PL/PSL
PEDRO FERNANDES PTB
REMI TRINTA PL PL/PSL

Ata da 33ª Sessão, em 16 de março de 2005
Presidência dos Srs. Severino Cavalcanti, Presidente; José Thomaz Nonô,  

1º Vice-Presidente; Inocêncio Oliveira, 1º Secretário; Givaldo Carimbão,  
1º Suplente de Secretário; Zonta, Fátima Bezerra, Carlos Alberto Leréia,  

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
WAGNER LAGO PP
Total de Maranhão: 12

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL PL/PSL
ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANTENOR NASPOLINI PSDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PTB
BISMARCK MAIA PSDB
GONZAGA MOTA PSDB
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
MANOEL SALVIANO PSDB
MARCELO TEIXEIRA PMDB
MAURO BENEVIDES PMDB
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 15

PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT
FÁTIMA BEZERRA PT
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
DOMICIANO CABRAL PSDB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL PL/PSL
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PTB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PL PL/PSL
WELLINGTON ROBERTO PL PL/PSL
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

ARMANDO MONTEIRO PTB
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JORGE GOMES PSB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
LUIZ PIAUHYLINO PDT
MAURÍCIO RANDS PT
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RAUL JUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES PFL
Total de Pernambuco: 16

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
HELENILDO RIBEIRO PSDB
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 3

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

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PFL
GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ CARREIRA PFL
MILTON BARBOSA PFL
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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
Total de Bahia: 25

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PL PL/PSL
ANA GUERRA PT
ARACELY DE PAULA PL PL/PSL
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CARLOS MELLES PFL
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
ISAÍAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL PL/PSL
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
LINCOLN PORTELA PL PL/PSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MARIA DO CARMO LARA PT
MAURO LOPES PMDB
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
VITTORIO MEDIOLI PSDB
Total de Minas Gerais: 41

ESPÍRITO SANTO

IRINY LOPES PT
JAIR DE OLIVEIRA PMDB
MANATO PDT
MARCELINO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL PL/PSL
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

ALDIR CABRAL PFL
ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PMDB
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA S.PART.
CARLOS NADER PL PL/PSL
CARLOS RODRIGUES PL PL/PSL
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
JAIR BOLSONARO PFL
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSL PL/PSL
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PMDB
JUÍZA DENISE FROSSARD PPS
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
RENATO COZZOLINO S.PART.
SANDRO MATOS PTB
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 34

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
AMAURI GASQUES PL PL/PSL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
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ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
ARY KARA PTB
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
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
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOVINO CÂNDIDO PV
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PL PL/PSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
SALVADOR ZIMBALDI PTB
TELMA DE SOUZA PT
VALDEMAR COSTA NETO PL PL/PSL
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER BARELLI PSDB
WANDERVAL SANTOS PL PL/PSL
ZARATTINI PT
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 52

MATO GROSSO

CARLOS ABICALIL PT
CELCITA PINHEIRO PFL

RICARTE DE FREITAS PTB
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PTB
JORGE PINHEIRO PL PL/PSL
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICO PL PL/PSL
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
CAPITÃO WAYNE PSDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
LEANDRO VILELA PMDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
PEDRO CANEDO PP
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: 14

MATO GROSSO DO SUL

ANTONIO CRUZ PTB
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
ANDRÉ ZACHAROW PSB
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PL PL/PSL
DILCEU SPERAFICO PP
DR. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
GIACOBO PL PL/PSL
GUSTAVO FRUET PSDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
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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
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 23

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLITO MERSS PT
FERNANDO CORUJA PPS
IVAN RANZOLIN PP
JOÃO PIZZOLATTI PP
LEODEGAR TISCOSKI PP
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

ALCEU COLLARES PDT
AUGUSTO NARDES PP
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
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
OSVALDO BIOLCHI PMDB
POMPEO DE MATTOS PDT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 20

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

de presença registra na Casa o comparecimento de 
376 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. DR. ROSINHA, servindo como 2º Secre-
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, 
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 Dr. Rosi-

nha.
O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho 
à tribuna para elogiar a atuação do Ministro Humberto 
Costa, que, juntamente com sua equipe, está reali-
zando um excelente trabalho à frente do Ministério da 
Saúde, e hoje deu um exemplo de coragem ao expor, 
na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, 
as razões da intervenção do Governo Federal na Ad-
ministração Municipal do Rio de Janeiro, na área de 
saúde, mostrando com clareza todos os fatos que 
ocorreram nos últimos 7 meses e como se deu o pro-
cesso de negociação entre o Ministério da Saúde e a 
Prefeitura do Rio de Janeiro.

Por mais que o Ministério da Saúde procurasse 
uma negociação, não houve acordo, porque o Prefei-
to Cesar Maia boicotava todo o processo e contava 
mentiras para a imprensa. E, não satisfeito, mesmo 
com a intervenção do Governo Federal na Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o Prefeito conti-
nuou o boicote, rompendo todos os contratos de infor-
mática assinados entre a Prefeitura e os prestadores 
de serviço, com o que se tornou impossível agendar 
consultas, fazer atendimentos e emitir os prontuários 
via computador. E ainda exonerou 330 servidores que 
prestavam atendimento nesses hospitais, obrigando o 
Ministério da Saúde a entrar na Justiça para recondu-
zi-los ao trabalho, já que não é possível, num espaço 
mínimo de tempo, contratar mais trabalhadores para a 
área de saúde, até porque eles precisam ser profissio-
nais especializados. Não bastasse tudo isso, o Prefeito 
ainda deixou medicamentos contra a AIDS estocados 
vencerem sem ser usados. 
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Na reunião da Comissão de Fiscalização e Con-
trole, o Ministro expôs a situação de caos encontra-
da no Rio de Janeiro e a proposta de intervenção do 
Ministério. Na ocasião, o Líder da Minoria, Deputado 
José Carlos Aleluia, e o Líder do PFL, Deputado Ro-
drigo Maia, fizeram intervenções, mas retiraram-se 
sem ouvir a resposta do Ministro, num gesto no mí-
nimo mal-educado. E ainda relataram situações inve-
rídicas. A intervenção no Rio de Janeiro foi feita não 
por questão político-partidária, mas para administrar 
o caos. Milito há cerca de 30 anos na área da saúde 
daquele Município e sei que lá sempre houve proble-
mas. Foi a incompetência do Prefeito Municipal e do 
Secretário de Saúde que levou à medida drástica da 
intervenção. 

No Rio de Janeiro houve até mortes por falta de 
atendimento médico. Isso configura um crime por parte 
da administração pública, e a culpa é de Cesar Maia.

O SR. SERGIO CAIADO (PP – GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, a agricultura e 
pecuária vivem hoje uma séria crise decorrente da fal-
ta de política agrícola no setor, política de amparo ao 
produtor. Não obstante a seca, a receita está aí: dólar 
baixo, juro alto e impostos escorchantes. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Goiás 
está na vanguarda dos grandes acontecimentos na-
cionais ligados à agricultura e à pecuária, o que é na-
tural para um Estado que, nos últimos 6 anos, mais 
do que dobrou sua produção de grãos, passando de 
6 para 13 milhões de toneladas por ano, além de ter 
o terceiro rebanho nacional de bovinos, com mais de 
21 milhões de cabeças.

No Brasil, onde quase 40% do PIB, metade dos 
empregos e 38% das exportações demandam do se-
tor rural, a mais recente crise do Governo Lula no 
campo econômico alcançou em cheio o carro-chefe 
responsável também por sucessivos superávites na 
balança comercial brasileira. A receita para a dor de 
cabeça dos produtores rurais está no laboratório do 
Governo Federal.

Alta da Taxa SELIC atrai o capital especulativo 
internacional, que inunda em dólares, fazendo-o bai-
xar a patamares que prejudicam as exportações. Isso, 
aliado aos juros exorbitantes – os maiores do mundo 
– cobrados pelos bancos e, em contrapartida, à co-
brança exacerbada de impostos – também os maio-
res do mundo –, é a química perfeita para quebrar o 
setor que, caminhando com os próprios passos, vem 
sustentando o País.

Em Rio Verde, capital econômica do sudoes-
te goiano e grande centro agro-industrial do Estado, 
ocorreu grande encontro nacional do setor, que contou 
com a presença do Ministro da Agricultura, Roberto 

Rodrigues, e dos Governadores do Rio Grande do Sul, 
Germano Rigotto, do Tocantins, Marcelo Miranda, de 
Mato Grosso, Blairo Maggi, e de representantes polí-
ticos de Mato Grosso do Sul, além de 8 Senadores da 
República, 20 Deputados Federais, lideranças nacionais 
e classistas, mais de 10 mil produtores rurais, todos 
recepcionados pelo anfitrião, o grande Governador de 
Goiás, Marconi Perillo.

É importante lembrar que esse grande encontro 
foi precedido nos dias anteriores por manifestações 
que colocaram mais de mil tratores nas rodovias, nas 
cidades goianas de Palmeiras e Acreúna.

As medidas paliativas foram anunciadas pelo Mi-
nistro Roberto Rodrigues: prorrogação de parcelas de 
dividas conforme o caso. Todavia as causas continuam. 
Não é preciso ser torneiro mecânico nem banqueiro 
para enxergar as soluções, que dependem sobretudo 
de bom senso, competência e visão patriótica.

A crise no campo pode se agravar muito e gerar 
desdobramentos imprevisíveis a médio e longo prazos, 
inicialmente com manifestações de toda ordem e futu-
ramente com a quebra de safras, que fará com que o 
País retroaja mais 10 anos. Alguma coisa tem de ser 
feita na área econômica.

O SR. GUILHERME MENEZES (PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro a participa-
ção do Ministro da Saúde, hoje de manhã, em reunião 
realizada na Comissão de Fiscalização e Controle, e 
saúdo S.Exa. pela maneira ética como participou do 
debate, pelo modo decente como mostrou seu com-
promisso político com a área de saúde. 

Ficou provado que o Brasil precisa de Humberto 
Costa e de toda a sua equipe, cujo excelente trabalho, 
entre outras coisas, fez baixar o índice de mortalidade 
infantil, graças à política implantada em todo o terri-
tório brasileiro. 

Na nossa visão, e na de muitos Deputados, in-
diferentemente de siglas partidárias, o Ministro Hum-
berto Costa e toda a sua equipe devem continuar no 
Ministério da Saúde para o bem do Brasil.

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

revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais de duas 
centenas de suplentes de Vereadores do interior ce-
arense neste momento postam-se diante do Tribunal 
Regional Eleitoral para mostrar seu inconformismo 
com a resolução do TSE referente à redução do nú-
mero de vagas para Edis em várias comunas de todo 
o País. Essa causa tem sido defendida pelo nobre 
Deputado Ivan Ranzolin, e quero agora anunciar a in-
tegração dos Vereadores dos Municípios do Ceará a 
esse movimento.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há uma 
expectativa de que ainda esta semana possa o Sena-
do Federal deliberar sobre o projeto de recriação da 
SUDENE, já apreciado por esta Casa após os exaus-
tivos debates coordenados pelo Relator, o Deputado 
Zezéu Ribeiro, que buscou aprimorar o texto original 
inserindo sugestões oportunas, após ouvir importantes 
segmentos do Polígono das Secas.

Aliás, convém destacar que o representante baia-
no empreendeu uma série de contatos com Assem-
bléias Legislativas e Câmaras Municipais, bem assim 
com entidades civis e sindicais, com a finalidade de 
receber sugestões capazes de tornar a nova autarquia 
mais eficiente para cumprir seus nobres objetivos ins-
titucionais.

Na condição de ex-integrante do Conselho Deli-
berativo daquele órgão, recordo que seu plenário era 
palco de grandes debates em torno de políticas públicas 
direcionadas para a nossa região, dos quais participa-
vam Governadores, Parlamentares, técnicos e estudio-
sos da questão das desigualdades existentes.

É bom lembrar que o próprio Celso Furtado, o pri-
meiro Superintendente da SUDENE e seu idealizador 
à época da gestão do Presidente Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, também opinou a respeito da nova confi-
guração pretendida pelo Governo Luís Inácio Lula da 
Silva, com a preocupação de que se promovesse uma 
autêntica blindagem contra as distorções que reper-
cutiram negativamente num passado recente, dando 
lugar à inesperada extinção e à substituição daquela 
Superintendência pela ADENE, de efêmera duração.

Na nova Comissão de Desenvolvimento Regional, 
presidida pelo Senador Tasso Jereissati, essa temática 
já foi objeto de discussão, inclusive com a presença 
do Ministro Ciro Gomes, que explanou as novas linhas 
mestras da entidade que se pretende reinstalar e que 
no passado prestou, malgré tout, relevantes serviços 
ao Nordeste brasileiro, estimulando investimentos que 
abriram perspectivas mais auspiciosas para aquela 
faixa territorial do País.

Se a Câmara já cumpriu seu papel na tramita-
ção da polêmica matéria, caberá agora à outra Casa 
igualmente pronunciar-se sobre a iniciativa, fazendo-
o com a celeridade possível, a fim de que o respecti-
vo encaminhamento não sofra mais qualquer tipo de 
procrastinação.

Espera-se, assim, que sob novos contornos a 
reabilitada SUDENE prossiga na sua faina, que outra 
não é senão colaborar para que diminua o distancia-
mento entre o Nordeste e as outras faixas geográficas, 
especialmente o Sul e o Sudeste.

Já no terceiro ano da administração de um filho 
do Nordeste, não é mais possível que assistamos ao 

desinteresse do Poder Público em torno de questão 
tão relevante, que interessa a milhões de compatrí-
cios nossos.

A nova SUDENE, bem mais eficaz e sem os des-
vios que macularam parte de sua profícua existência, 
continuará a cumprir seu papel, dentro de diretrizes 
que guardem sintonia com os princípios da ética e da 
moralidade pública.

Foi assim que Celso Furtado, de memória impe-
recível, delineou aquela entidade, cujo ressurgimen-
to agora passou a ser imperativo, não comportando 
adiamento.

O Nordeste muito espera ainda de uma instituição 
que já prestou tanto contributo ao nosso progresso e 
ao bem-estar social.

Que para isso atentem os nobres Senadores da 
República!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – An-
tes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá 
conhecimento ao Plenário do seguinte

Ato da Presidência

Satisfeitos os requisitos do art. 35, caput e § 4º, 
do Regimento Interno, para o Requerimento de Insti-
tuição de CPI nº 26, de 2003, do Sr. João Pizzolatti e 
outros, esta Presidência constitui Comissão Parlamen-
tar de Inquérito destinada a, no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias, investigar o processo de privatização das 
empresas do setor elétrico brasileiro e o papel nele 
desempenhado pelo Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social – BNDES, e 

Resolve:

I – designar para compô-la, na forma in-
dicada pelas Lideranças, os Deputados cons-
tantes da relação anexa;

II – convocar os membros ora designa-
dos para a reunião de instalação e eleição, a 
realizar-se no dia 17 de março, quinta-feira, 
às 10h, no Plenário 4 do Anexo II.

Brasília, 16 de março de 2005. – Severino Ca-
valcanti, Presidente da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

PT

Titulares Suplentes:
Fernando Ferro 4 vagas
Jorge Boeira
Mauro Passos

PMDB 

Titulares Suplentes
Marcello Siqueira  Josias Quintal
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Marinha Raupp 2 vagas
Pastor Amarildo (vaga do PSC)
Wladimir Costa.

Bloco PFL, PRONA

Titulares Suplentes
José Carlos Aleluia 3 vagas
José Carlos Araújo
Pauderney Avelino.

PP

Titulares Suplentes
João Pizzolatti José Janene
Mário Negromonte Vadão Gomes.

PSDB

Titulares Suplentes
Antonio Carlos Mendes Thame Antonio Cambraia
1 vaga. Rafael Guerra.

PTB

Titulares Suplentes
Osmânio Pereira Arnaldo Faria de Sá
Salvador Zimbaldi Marcus Vicente

Bloco PL, PSL

Titulares Suplentes
Giacobo Jaime Martins
Inaldo Leitão 1 vaga.

PPS

Titular Suplente
B. Sá. 1 vaga.

PSB

Titular Suplente
Jorge Gomes

PDT

Titular Suplentes
Luiz Piauhylino Enio Bacci
 Jurandir Boia
 (vaga do PSB).

PCdoB

Titular Suplente
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin.

PSC

Titular Suplente:

SEM PARTIDO

Titular Suplente

Renato Cozzolino  (vaga do PSC).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Sandro Matos.

O SR. SANDRO MATOS (PTB – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente  018F647C46 

Deputado Inocêncio Oliveira, nosso companheiro 
e amigo, Sras. e Srs. Deputados, aproveito a oportuni-
dade para trazer a debate na Casa os graves problemas 
causados pela não construção das pistas marginais 
da Via Dutra, especificamente na Baixada Fluminense 
– conseqüentemente, no trajeto que passa por minha 
cidade, São João de Meriti.

O trecho da BR-116 que liga as duas maiores 
cidades do País, Rio de Janeiro e São Paulo, deno-
minado Via Dutra, embora tenha alcançado significa-
tiva melhora de condições gerais após a privatização, 
ainda possui pontos extremamente críticos, onde se 
verifica um grande número de congestionamentos e 
falta segurança para os usuários.

Notadamente na Baixada Fluminense, Sras. e 
Srs. Deputados, de acordo com informações obtidas 
na Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, 
as obras previstas de construção de vias marginais so-
mam aproximadamente 20 quilômetros, devendo ser 
executadas pela empresa concessionária, a NovaDu-
tra. Desse total já foram concluídos 9,8 quilômetros, 
estando os demais em fase de estudos preliminares 
para definição e posterior aprovação do projeto execu-
tivo. Sobre a definição de quem é a responsabilidade 
pela construção de novos viadutos e pela duplicação 
de outros existentes, não foram obtidas informações 
junto a Agência.

Ainda segundo a ANTT, a concessionária deverá 
apresentar, em 2005, conforme o Programa de Explo-
ração da Rodovia, os projetos que contêm as especifi-
cações técnicas e os locais onde serão construídas as 
marginais, submetendo-os à aprovação da Agência. O 
início das obras está previsto para 2006, com duração 
aproximada de 2 anos.O que não podemos aceitar, Sr. 
Presidente, é que não seja dada à obra a prioridade e 
a relevância que ela requer em função do elevadíssi-
mo fluxo de veículos no trecho citado, especialmente 
por se tratar de região dormitório da cidade do Rio de 
Janeiro. As populações de São João de Meriti, Belford 
Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Queimados e 
Japeri, entre outras, são obrigadas a conviver diaria-
mente com enormes congestionamentos.

Afora os engarrafamentos causados pelo pe-
queno número de faixas de rolamento em relação ao 
fluxo de veículos nos horários de pico, quando ocorre 
algum acidente, mesmo que de pequenas proporções, 
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aí, sim, é que a ausência das vias marginais se mos-
tra mais implacável. As retenções tornam-se quilomé-
tricas, causando atraso de horas para os usuários da 
rodovia, devido à falta de uma via auxiliar para desviar 
o trânsito.

A solução para essa situação, Sras. e Srs. Depu-
tados, é priorizar da execução dessas obras pela con-
cessionária, ação que pode ser perfeitamente acorda-
da entre a NovaDutra e a ANTT, o órgão fiscalizador 
da concessão. Para tanto, basta vontade política por 
parte dos gestores do Sistema Federal de Transportes, 
visto que a revisão de prioridades e a implantação de 
ações que busquem agilizar intervenções considera-
das urgentes são comuns nos termos de ajustamento 
dos contratos de concessão.

A nós, Parlamentares, Sras. e Srs. Deputados, 
cumpre o papel de exercer a legítima pressão política, 
de forma a alcançar a melhora na qualidade de vida 
da população que representamos. Por essa razão, 
aprovamos por unanimidade, na Comissão de De-
fesa do Consumidor  nesta manhã, requerimento de 
minha autoria de realização de audiência pública com 
representantes dos órgãos competentes para coleta 
de informações sobre o assunto. 

Portanto, conclamo todos os pares, especialmente 
os representantes do Estado do Rio de Janeiro, para 
juntarem-se a nós nessa empreitada.

É  importante ressaltar que a concessionária No-
vaDutra tem feito realmente um grande trabalho. Não 
tenho dúvidas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
de que teremos o apoio dessa empresa para melhorar 
a qualidade de vida da população do Estado do Rio de 
Janeiro, principalmente da Baixada Fluminense. 

Muito obrigado.
A SRA. ZELINDA NOVAES (PFL-BA. Sem revi-

são da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, parece que o Governo Federal está surfan-
do em uma onda de mudanças a fim de justificar sua 
existência. Renovações, modificações, alterações são 
importantes e, às vezes, necessárias, mas é preciso 
que ocorram com base na razão, na legalidade, na éti-
ca, e não no afã de atender a determinadas correntes 
de pensamento. Não é possível o uso da máquina pú-
blica e do princípio da autoridade a ela inerente, para 
tornar realidade os anseios e bandeiras que, por só 
se manifestarem nos palanques durante anos, ficaram 
represados, contidos, refreados. 

Sobre mudanças, é importante ecoar o pensa-
mento que nosso conterrâneo, Rui Barbosa, produziu 
através de peculiar sabedoria:

“Mudar é viver. Viver é mudar. Mudar, re-
nascendo, reconstituindo-se, melhorando. Que 
o cadáver também muda. Mas, ao passo que o 

vivente muda em renovação e recomposição, 
muda o morto em decomposição e putrefa-
ção. Um muda para melhor. É o progresso, a 
evolução, a vida. Muda o outro para pior. É o 
regresso, a decadência, a morte”.

Sr. Presidente, na contramão do esclarecimento 
divulgado pelo Ministério da Saúde, em 23 de feverei-
ro último, no qual afirma que nunca pretendeu promo-
ver ou estimular o aborto ao criar, no final de 2004, a 

Norma Técnica de Atenção Humanizada ao 
Abortamento, o jornal Folha de S.Paulo, na primeira 
página da edição de 10 de março, noticia a intenção de 
mudança na norma sobre o aborto, editada em 1998 
pelo Governo anterior, ao pretender dispensar a víti-
ma de violência sexual da apresentação de Boletim de 
Ocorrência policial para realizar o aborto. 

Tenta-se justificar a novidade ao interpretar o 
Código Penal de acordo com a conveniência do mo-
mento, da onda do momento, do tsunami do momen-
to, que é a legalização do aborto. Mas, Sr. Presidente, 
como a corrente contra essa idéia absurda parece 
ter ficado mais forte, após a última eleição da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados, os defensores 
do aborto estão dissimuladamente arquitetando sua 
legalização por meio desse artifício normativo. Es-
tão, Srs. Parlamentares, na verdade, planejando uma 
agressão direta ao bem maior protegido pelo Código 
Penal, que é a vida.

Ora, se a norma em vigor é alvo de críticas, que 
seja aperfeiçoada, mas não extinta. A sua eliminação 
abriria oportunidade para aproveitadores e, pior, tornaria 
a classe médica cúmplice de um crime. Infelizmente, 
autoridades, estudiosos, professores e catedráticos 
continuam divagando para justificar apaixonadamente 
a prática de seus sonhos contidos. 

Segundo a Folha, em sua edição de 11 de mar-
ço, podemos render graças a Deus, o autor da vida, 
pois o Ministro Nelson Jobim, Presidente do STF, pro-
nunciou-se contrário à pretendida norma justificando 
sua posição sobre o aspecto legal. A esta autoridade 
se juntam o renomado jurista Ives Gandra Martins e 
a OAB. Do ponto de vista médico e ético, também o 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo criticou a pretensão governamental. Em defesa 
da classe médica, o Presidente daquele órgão teria 
assim se pronunciado: “Os médicos não têm como 
investigar se a mulher está ou não falando a verdade. 
Isso é uma coisa muito séria. Pode levar os hospitais 
a se transformar em uma indústria de abortos”.

Realmente, o Senador Antonio Carlos Magalhães 
tem razão ao se referir à atual administração da saúde 
federal. É preciso mudança.
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Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
tratar de outro assunto.

Sras. e Srs. Deputados, há 50 anos uma chama 
começava a se acender na Bahia. A chama da lide-
rança, da confiança e da competência que iluminou e 
aqueceu a política brasileira nos anos de vida pública 
que Deus concedeu ao líder Luís Eduardo Magalhães 
para que a Bahia e o Brasil tivessem mais um motivo 
de orgulho.

“Ninguém é insubstituível”, afirma a razão. 
Mas o pensamento estaria muito mais tempe-
rado de sabedoria, se fosse: “O homem pode 
ser sucedido, mas não substituído”.

O seu carisma, sua personalidade, seu magne-
tismo, sua lealdade, sua filosofia e o brilho do seu en-
tusiasmo, foram com ele. Pois tudo isso se faz ímpar 
com o ser. 

Na cadeia que formava os homens ilustres des-
te País, um elo se partiu, abalando todo o sistema. 
Ficou a sublime saudade daquele que aprendemos a 
admirar, a confiar e a sonhar como líder a chefiar esta 
grande Nação. 

Todos nós ainda lamentamos a sua ausência. 
Ainda é comum ouvir pelos corredores e mesas des-
ta Casa, nas conversas entre Parlamentares, servi-
dores e secretários sobre o exemplo e a postura de 
Luís Eduardo. 

Creio que todos honraremos a sua memória pro-
curando assimilar o exemplo que nos deixou de homem 
respeitável e político que soube fazer política com ética 
e com honradez. 

A história continuará contando seus feitos. Os 
políticos lembrarão do espelho que foi o Deputado 
Luis Eduardo e, cremos, nele se mirarão. Quiçá te-
nhamos um congresso clonado na essência da sua 
formação e, assim, tudo o quanto vimos e ouvimos 
continuará vivo. 

“No fluxo eterno da História
a vida passa depressa
como a imagem ilusória
nas águas de um lago impressa.
Beleza que o mundo adora
é breve e logo se apaga
qual reflexo de uma hora
na superfície da vaga ” 

(Heber Salvador de Lima)
Só resta dizer: uma imagem, uma lembrança, 

uma grande saudade. 
Muito obrigada.
O SR. ZICO BRONZEADO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZICO BRONZEADO (PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um registro. Louvo a ação da Justiça brasileira 
pela condenação do ex-Deputado Federal Hildebrando 
Pascoal, do Acre, por ter feito parte do esquadrão da 
morte ou ter sido seu comandante naquele Estado.

Destaco ainda duas personalidades acreanas que 
foram fundamentais para que o crime organizado e o 
narcotráfico fossem amenizados no Acre: o ex-Desem-
bargador Gercino José da Silva Filho, ex-Presidente 
do Tribunal de Justiça, e a Deputada Naluh Gouveia 
que se empenharam e colocaram o nome a prêmio no 
Estado, cumprindo com seu dever cívico tanto na Jus-
tiça quanto no Poder Legislativo acreanos.

Sr. Presidente, quero que o nome desses heróis 
do Acre sejam registrados nos Anais da Casa

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
será atendido, nobre Deputado Zico Bronzeado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à Deputada Janete Capiberibe.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB – AP. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, trago a esta Casa a denúncia de maus 
tratos à população indígena que se desloca de suas 
aldeias para tratamento de saúde em Macapá, Capital 
do meu Estado, o Amapá.

Fora de suas aldeias, os índios e suas famílias 
estão sendo abrigados em uma casa sem nenhuma 
condição de alojamento ou higiene. Recentemente, 
chegaram a ficar 3 dias sem água.

A construção da Casa de Apoio à Saúde do Índio 
– CASAI, que teria estrutura suficiente para atender 
às populações indígenas em tratamento de saúde, 
começou a ser construída em 2003 e deveria ter sido 
terminada em 5 meses, mas até agora não pode se-
quer abrigar um índio.

A FUNASA, que está nas mãos do PT, respon-
sável pelo tratamento de saúde dos índios, empurra a 
culpa para o Governo do Estado, que, segundo informa-
ções, teria alterado o projeto da CASAI aumentado seu 
custo de 540 mil para 810 mil reais. Agora, a previsão 
é que o projeto só será concluído em 2006.

Nem FUNASA nem Governo do Estado assu-
mem qualquer responsabilidade. Enquanto eles ficam 
nesse empurra-empurra, é possível ver, no alojamento 
provisório, a índia Karota, com a cabeça do fêmur que-
brada, sem atendimento, sem condições ideais para 
locomoção e com falta de medicamentos. Outros índios 
que deveriam estar em tratamento, acabam contraindo 
mais doenças. 
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Apresento a denúncia, Sr. Presidente, para que 
a FUNAI, a FUNASA, o Governo Federal tomem pro-
vidências em relação a esse quadro vergonhoso pelo 
qual passam os povos indígenas do Amapá.

Peço que a denúncia seja encaminhada à FU-
NASA e que seja divulgada nos órgãos de comunica-
ção da Casa.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, para manifestar minha posição fa-
vorável à retirada de pauta do requerimento de urgên-
cia para votação do Projeto de Lei nº 2.057, que trata 
do Estatuto do Índio e que há quase 15 anos tramita 
nesta Casa. 

Mesmo as alterações propostas a esse projeto 
nos diferentes relatórios não conseguiram fazê-lo avan-
çar. E o projeto de lei tornou-se obsoleto para atender 
aos direitos dos povos indígenas e para o que anseiam 
esses quase 400 mil brasileiros.

Desde a promulgação da Constituição, surgiram 
propostas em tramitação no Congresso para rever a 
legislação referente aos direitos dos índios.

A Fundação Nacional do Índio – FUNAI está pro-
movendo Conferências Regionais dos Povos Indígenas, 
que culminarão, em março de 2006, na Conferência 
Nacional dos Povos Indígenas. 

A Conferência será o fórum legítimo e democrático 
para formular uma política indigenista consistente e para 
tornar sólidos os direitos indígenas já conquistados.

Queremos ouvir a manifestação legítima – não 
a manipulada – daqueles que têm todo o interesse no 
Estatuto dos Povos Indígenas, 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 incapa-
zes, reconhecendo suas diferenças como povo.

Muito obrigada.
O SR. CARLOS NADER (Bloco/PL – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, esta é uma data especial para o Estado 
do Rio de Janeiro. A fusão do antigo Estado do Rio de 
Janeiro com o Estado da Guanabara, que foi extinta, 
completa 30 anos. 

Como não poderia deixar de ser, até hoje se de-
bate se a fusão foi benéfica para as duas partes. Há 
os que ferrenhamente asseguram que não, e os que, 
por outro lado, entendem que sim. É o meu caso, Sr. 
Presidente.

Muitas vozes importantes e respeitáveis da anti-
ga Guanabara, que até a construção de Brasília foi a 
Capital do País, atribuem à fusão a responsabilidade 
por uma série de problemas com os quais convivemos 
hoje. Talvez esteja aí pequena dificuldade de enxergar 

que tais problemas não se devem à fusão, mas à trans-
ferência da Capital para o Planalto Central. 

Diria até que a fusão, decidida de forma unilateral, 
sem que a população dos 2 Estados fosse ouvida, não 
ocorreu de maneira adequada no aspecto democrático. 
Mas me arrisco a dizer que, para a extinta Guanabara, 
foi a salvação da lavoura. 

A transferência de uma série de órgãos federais 
para Brasília causou enorme esvaziamento no Rio, e 
nada tem a ver com a fusão. E mais: inicialmente, a 
fusão foi bem mais prejudicial ao antigo Estado do Rio, 
que hoje constitui o interior, do que para o território que 
ficou como Capital estadual. Nestas 3 décadas, é cer-
to assegurar que o Rio de Janeiro, como Estado, não 
tinha Governador, enquanto a Capital tinha um Prefeito 
de fato e um outro que se sentia no direito, deixando 
o interior ao deus-dará.

E, justiça seja feita, esse quadro mudou a par-
tir do instante em que saiu do interior o Governador 
que mudou o procedimento e estendeu os braços do 
Estado a todo o território fluminense. Foi a partir daí 
que o Estado interveio favoravelmente aos Municípios 
do interior, auxiliando-os principalmente em estrutura 
e investimentos que resultaram em pólos específicos 
de desenvolvimento.

Os frutos dessa nova política certamente serão 
mais bem percebidos muito em breve. E ela acaba, 
sem dúvida alguma, resultando em benefícios também 
para a Capital do Estado.

Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho à tribuna desta Casa para fazer 
2 registros que em muito melhoram os índices econô-
micos do meu Estado. 

O primeiro, é que depois de 2 anos paralisada 
recomeçou a dragagem do Porto do Recife, o que nos 
anima muito porque tanto este quanto o Porto de Suape 
fazem parte da história da economia do Estado

Serão retirados 427.603 metros cúbicos de as-
soreamento, com prioridade para os terminais açuca-
reiro e graneleiro que são os que estão com menor 
profundidade. O serviço deve levar 5 meses para ser 
concluído.

A ordem de serviço que autoriza o trabalho já foi 
assinada. Serão pagos à empresa responsável pelo 
serviço R$3,74 milhões, dos quais R$3,2 milhões são 
do Governo pernambucano e R$500 mil de recursos 
próprios da administração portuária.

O segundo, Sr. Presidente, é que as micro e 
pequenas empresas do Recife, com faturamento até 
R$51.292,80 por ano, terão uma redução de 60% no 
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Imposto Sobre Serviços (ISS), com a alíquota passan-
do de 5% para 2%.

Antes do decreto assinado pelo Prefeito João 
Paulo, o limite era de R$26 mil, englobando apenas 17 
estabelecimentos. Agora são 5 mil pequenos negócios 
beneficiados que correspondem a 60% dos registros 
no cadastro mercantil de contribuintes ativos.

Essa iniciativa ajuda sensivelmente as pequenas 
empresas que desejam sair da informalidade, em fun-
ção da alta carga tributária atual. São atitudes como 
essas que possibilitam à economia pernambucana 
um breve suspiro em relação à pesada carga tributá-
ria nacional. 

O SR. ZÉ LIMA (PP – PA.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ontem ocorreu em Belém uma 
manifestação com a participação de 15 Prefeitos, Vi-
ce-Prefeitos, Vereadores, pecuaristas e cerca de 300 
produtores rurais, coordenada pelo Sr. Carlos Xavier, 
Presidente da Federação da Agricultura do Estado do 
Pará – FAEPA, que, com muita competência e reco-
nhecimento nacional, lidera esse setor há muitos anos. 
Os participantes em questão, devo acrescentar, protes-
taram contra o constante posicionamento do Governo 
Federal em relação ao Estado do Pará.

A produção paraense representa 10% da balan-
ça comercial do País. Entre as melhores carnes que 
o Brasil exporta, o Pará também tem destaque, o que, 
não obstante, não tem servido para amenizar o des-
caso com que o Estado é tratado.

A mídia internacional, como se sabe, só divulga 
os fatos negativos que ocorrem no Pará, o que é uma 
tremenda injustiça para com a Amazônia, que tem 
crescido mesmo com as retaliações da União. O Pará, 
assim como os demais Estados que a compõem, tem 
demonstrado potencial e aptidão para crescer e ga-
rantir sua sobrevivência. 

Sr. Presidente, a convite dos Prefeitos de Rondon 
do Pará, Dom Elizeu, Abel Figueiredo e Bom Jesus 
do Tocantins, participei, no último dia 12, sábado, do 
movimento denominado A BR-222 em Favor da Paz, 
com o fito especial de demonstrar que as cerca de 150 
mil pessoas que ali residem clamam por justiça e paz 
social, numa clara demonstração de seu compromisso 
com o desenvolvimento sustentável da região.

Como é sabido, tenho ocupado grande parte do 
meu tempo nesta tribuna para denunciar a violência 
desmedida com a qual somos obrigados a conviver 
diariamente e, claro, clamar por medidas eficazes no 
combate a esse grave problema que assola o Brasil de 
ponta a ponta, quer no campo, quer na zona urbana, 
onde a criminalidade cresce paulatinamente.

É bom que se esclareça, todavia, que a violência 
a que me refiro não se restringe à integridade física do 

cidadão brasileiro, mas alcança os mais diversos atos 
que, de uma forma ou de outra, prejudicam o bem-estar 
social da população brasileira e com os quais nosso 
País tem sido lamentavelmente generoso, expondo 
aos olhos atônitos do mundo a violência incontida na 
qual estamos imersos.

Como se não bastasse, recentemente as revis-
tas e jornais de grande circulação no País ocuparam 
parte de seu conteúdo com denúncias de verdadeiros 
assaltos aos cofres públicos, o que traz à tona mais 
cenas da violência a que ora me refiro.

Assim, na sua edição de 9 de março de 2005, a 
revista Veja brindou-nos com, no mínimo, duas matérias 
bombásticas demonstrando a impunidade que assola 
nosso País, entre as quais a reportagem intitulada Nós 
pagamos, eles invadem, que trata dos recursos des-
tinados aos programas de assentamento do Governo 
Federal, criminosamente desviados pelos encarrega-
dos da sua aplicação. Demonstra a matéria que o MST 
nunca recebeu tantos subsídios do Governo Federal, 
mas que nem por isso a paz tem reinado no campo, e 
dá conta ainda de graves suspeitas de financiamento 
de invasões.

Aliás, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa 
não é a primeira reportagem publicada nesses termos. 
O dinheiro da reforma agrária, como sabemos, vem 
sendo regularmente desviado não apenas pelos cha-
mados movimentos de trabalhadores, mas, sobretudo, 
pelos órgãos encarregados da reforma agrária.

Como se não bastasse, deparei ainda com maté-
ria publicada em O Liberal, em 10 de março de 2005, 
dando conta de denúncia do Procurador da República 
contra doze pessoas envolvidas na grilagem de ter-
ras no Estado do Pará, dentre as quais funcionários 
do INCRA.

Por outro lado, desconhecemos qualquer atitude 
do Governo Federal para punir os envolvidos nesses 
verdadeiros atentados ao Erário. Aliás, os escândalos 
são tantos que um vai superando o outro, fazendo com 
que crimes se transformem em fatos corriqueiros que 
não merecem maiores atenções.

Não nos esqueçamos, repito, que essa é uma 
das mais cruéis formas de violência que devemos 
combater, pois diz respeito às pessoas contratadas 
não para a prática de crimes, mas para administrar 
com eficiência os recursos públicos e fazer as coisas 
realmente acontecerem.

Como é sabido, a violência em forma de corrupção 
e descaso gera a inércia, deixa os Prefeitos comple-
tamente de mãos atadas, sem qualquer possibilidade 
de administrar seus territórios.

Para citar um exemplo, os Municípios situados 
ao longo da BR-222, já aqui mencionados, não sabem 
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sequer a quem recorrer quando da regularização fun-
diária de suas áreas. Ao recorrerem ao INCRA, este 
órgão “lava as mãos” e diz que a área pertence ao Es-
tado. Todavia, ao apelarem para o Instituto de Terras 
do Pará – ITERPA, obtêm a dura resposta de que as 
terras situadas nas proximidades das rodovias federais 
são de competência da União, e que o assunto deve 
ser tratado no INCRA.

Enquanto isso, nada é feito, e milhares de con-
flitos eclodem, não por culpa dos Prefeitos, eviden-
temente, que, atados, são obrigados a conviver com 
esse triste cenário, torcendo para que mais sangue 
não seja derramado.

Ademais, não podemos entender, tampouco ad-
mitir, que a população brasileira fique à mercê de ad-
ministradores incompetentes designados para gerir de-
terminados órgãos de vital importância à consecução 
da paz no campo. Lamentavelmente, isso também vem 
ocorrendo com freqüência, com inúmeras indicações 
obedecendo tão-somente aos cronogramas políticos 
implantados desde que o PT assumiu o Governo.

Apenas para que se tenha idéia da veracidade do 
que aqui afirmo, dos 29 superintendentes do INCRA, 
12 são ligados ao MST, e isso não sou em quem diz, 
pode ser checado na reportagem da revista Veja, na 
edição já mencionada.

Sras. e Srs. Deputados, sem maiores questio-
namentos acerca de competência profissional, que 
isenção de ânimo teriam essas pessoas para exercer 
sua principal função que é dirimir os conflitos agrários 
existentes no País?

Parece claro que não resta outro entendimento 
se não o de que o Brasil precisa ser repensado, pois 
não basta uma simples troca de Ministros para se re-
solverem os graves problemas que nos afligem.

O Estado do Pará, como sabemos, sempre foi 
um Estado ordeiro, detentor de uma população pací-
fica, mas ultimamente tem servido como pano de fun-
do para o verdadeiro circo armado com a intenção de 
encobrir os verdadeiros desmandos da administração 
pública federal.

É preciso que cobremos respostas claras do 
Governo Federal, pois se houve desvio de conduta e 
malversação do dinheiro público, que tais fatos sejam 
investigados a fundo, abandonada a prática tão comum 
de aproveitar os envolvidos em outras funções.

A forma como vem sendo tratada a saúde públi-
ca neste País, a seu tempo, é outra violência que so-
mos obrigados a suportar. O atual foco dos holofotes 
desse setor é o Estado do Rio de Janeiro, através do 
propalado escândalo nos hospitais da rede pública. 
Ora, o caos de agora não representa exceção, como 
bem sabemos, pois há anos a imprensa nacional divul-

ga a forma errônea como a saúde pública vem sendo 
conduzida.

Inúmeros escândalos foram denunciados, como a 
corrupção na compra de medicamentos, só para citar 
um exemplo, ao que acrescento essa pergunta de curial 
importância “O que aconteceu aos culpados?”.

Sr. Presidente, a saúde pública no Brasil é um 
caos, sendo a maior de todas as violências impingi-
das ao nosso povo, já que atinge diretamente nosso 
direito à sobrevivência. O Rio de Janeiro, repito, não 
é o único Estado a ocupar as manchetes das revistas 
e jornais.

Por outro lado, vivemos em um país rico que 
inclusive já teve oportunidade de perdoar dívidas de 
nações menos favorecidas. Não obstante, somos inca-
pazes de acabar com a fome, pois todos os programas 
até agora implantados não ficaram imunes à corrupção 
de seus agentes.

No momento em que o Brasil der uma efetiva 
contribuição ao fim da corrupção, não restam dúvidas 
de que estaremos caminhando para o fim da fome e 
da miséria em nosso País, viabilizando à população 
condições dignas de sobrevivência.

Com um governo verdadeiramente preocupa-
do em sanar os problemas internos de seus órgãos, 
certamente a violência reduzir-se-á drasticamente, 
como um mero reflexo dos programas eficazmente 
implantados.

Como dito, espero que as atenções se voltem para 
os desmandos administrativos, pois só com a corre-
ta aplicação do Erário teremos condições de cumprir 
nossos programas sociais e fechar definitivamente a 
torneira por onde escoa o suor de todos os brasileiros 
que, através de uma absurda carga tributária, man-
têm as engrenagens da máquina administrativa em 
funcionamento.

Sras. e Srs. Deputados e população que nos as-
siste neste momento em âmbito nacional, aqui regis-
tro o repúdio e a revolta do povo paraense à falta de 
respeito para com a vida do cidadão brasileiro, que 
infelizmente parece já não ter valor algum. 

Por outro lado, vale registrar que em função da 
morte da Irmã Dorothy, as forças federais aportaram 
no Pará, mas entendam, em que pese repudiarmos 
veementemente aquele brutal assassinato, é preciso 
estarmos atentos para o fato de que a morte de cente-
nas de cidadãos comuns – policiais, fazendeiros, em-
pregados públicos – não tem a mesma repercussão, 
não merece do Governo Federal o mesmo cuidado e 
a mesma força-tarefa. É isso o que queremos?

Muito obrigado.
O SR. NEUTON LIMA (PTB – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, encaminho à 
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Mesa projeto de lei para acrescentar parágrafo ao art. 
159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, determinando o 
porte obrigatório do certificado de aprovação em curso 
especializado para os condutores que especifica.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta 
tribuna também para tratar de tema institucional que 
tem sido objeto de preocupação por parte da cidada-
nia, dos operadores do Direito, das classes política e 
produtora. Falo das medidas provisórias, instrumento 
inequívoco de governabilidade que a nossa Constitui-
ção consagrou. 

Não se trata, evidentemente, de se insurgir contra 
o importante instituto previsto no processo legislativo 
da Constituição Federal, em seu art. 59, mas há que se 
reconhecer o aviltante derrame de medidas provisórias, 
que tumultua os trabalhos do Congresso Nacional e 
do Poder Judiciário e turba os contratos, além de dar 
ao Poder Executivo caráter autocrático.

O grande número de propostas de emenda à 
Constituição visando dar nova disciplina à matéria 
atesta a preocupação que ela produz no Senado Fe-
deral e na Câmara dos Deputados

A meu ver, para pôr um termo à desova de me-
didas provisórias, há que se ater ao espírito e à letra 
do caput do art. 62 da Constituição Federal, que lista, 
entre as condições primeiras da edição de tais normas 
pelo Presidente da República, a relevância e a urgência 
da matéria. Esses 2 conceitos ou essas duas noções 
não podem ser banalizadas, sob pena de se esgarçar 
o instituto. A avaliação desses quesitos tem sido de-
formada até o ponto de obscurecer o projeto de lei, 
instrumento natural de proposição legislativa.

E aqui falham todos os Poderes da República: 
o Executivo, que inventa urgências; o Legislativo, que 
não exerce o seu controle preliminar, nos termos do 
§ 9º do art. 62 da Constituição Federal; e o Poder Ju-
diciário, que se amedronta diante do juízo político de 
urgência e relevância, chancelando absurdos.

O resultado desse concurso infeliz de vetores, 
nascidos nos 3 Poderes da República, não poderia 
ser mais catastrófico: a insegurança dos negócios, a 
insegurança dos contratos públicos ou privados. Afinal, 
por serem precárias e provisórias, como o seu nome 
mesmo diz, essas medidas, na quantidade exabundante 
em que atualmente são produzidas, levam insegurança 
às relações jurídicas no País e aprofundam o caos do 
Judiciário, pois é à porta deste que baterão o cidadão 
ou a empresa, sufocando com tantos feitos aquele que 
praticamente já não se move.

O Poder Legislativo, por causa da prescrição do 
§ 6º do art. 62, vê a medida provisória não apreciada 
nos primeiros 45 dias de vigência entrar em regime 

de urgência, sobrestando-se a pauta da Casa em que 
estiver tramitando. Trata-se, evidentemente, de manda-
mento fortíssimo, que garante a apreciação legislativa, 
mas a custo muito elevado para o processo legiferante. 
Uma forma de atenuar os efeitos perversos dessa dis-
posição é fazer com que a urgência sobreste apenas 
as sessões conjuntas do Congresso Nacional, liberan-
do, desse modo, as sessões do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados. É o que prevê, por exemplo, a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 328, de 2004, 
cujo primeiro signatário é o Deputado Marcelo Ortiz.

Quanto ao controle preliminar dos pressupostos 
de urgência e relevância, é possível torná-lo mais efeti-
vo sem alterações constitucionais. Basta dar-se ao art. 
9º do art. 62 interpretação mais razoável. Em vez de 
constituir Comissão Mista para a apreciação de cada 
medida provisória, visando à emissão de parecer preli-
minar, impõe-se constituir Comissão Mista permanente 
para cuidar de todas as medidas provisórias que vêm 
ao mundo. O atual sistema deve ser substituído, pois 
leva a enorme perda de tempo, o que dificulta o controle 
preliminar da urgência e da relevância da matéria.

Por último, há que se fazer esforço para apreciar 
as muitas propostas de emenda que cuidam do tema, 
recolhendo-se a contribuição dos Parlamentares sobre 
tão relevante matéria. Esta é tarefa inadiável.

Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, companheiras e companheiros, desde a 
manhã de hoje está-se realizando audiência pública 
na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público com a presença do Ministro Ricardo Berzoini. 
É a primeira audiência pública que a Casa realiza para 
debater a proposta de emenda à Constituição que dá 
início à reforma sindical. A audiência, extremamente 
polêmica, ainda não se encerrou, e conta com a par-
ticipação não apenas de membros da Comissão, mas 
também de outros Parlamentares. E quero destacar 
a importante decisão do Presidente da Comissão, o 
Deputado Henrique Eduardo Alves, de permitir a ma-
nifestação das representações sindicais presentes.

Sr. Presidente, essa primeira audiência já de-
monstra que o clima que envolverá o debate da refor-
ma sindical será extremamente tenso. Muitas são as 
divergências, algumas tão profundas que não poderão 
sequer ser corrigidas mediante emendas à PEC. 

Essa audiência já mostra também que o debate 
travado com a sociedade, particularmente com o mo-
vimento sindical, não foi suficiente para resolver uma 
série de problemas. O próprio Ministro Ricardo Berzoi-
ni teve de reconhecer que apenas algumas centrais 
sindicais participaram do processo, e ainda há entre 
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elas uma profunda divisão, a exemplo da Central Única 
dos Trabalhadores – CUT, em que 40% da direção é 
contrária à proposta de reforma sindical.

Senão, vejamos: o projeto foi apresentado a pre-
texto de modernizarem-se as relações do trabalho, 
aperfeiçoar-se a estrutura sindical e melhorarem as 
negociações na relação capital/trabalho, mas o objetivo 
não é bem esse. Quando se examina aquela proposta 
de emenda à Constituição e o anteprojeto de lei que 
regulamentará essa possível mudança no texto cons-
titucional, fica claro que a meta maior da reforma sin-
dical não é modernizar a estrutura sindical brasileira. 
Infelizmente, vejo-me obrigada a dizer que o objetivo 
maior que se vai alcançar, caso isso seja aprovado 
– e tenho muita esperança de que não seja –, será a 
absurda, inaceitável pulverização do movimento sin-
dical brasileiro. 

Foi criada a tal figura do sindicato derivado. As-
sim, poderão as centrais sindicais criar sindicatos em 
qualquer categoria, em qualquer Município do Brasil. 
Ora, Sr. Presidente, quantos sindicatos terá cada ca-
tegoria?

Enfim, a proposta é extremamente polêmica, e 
não só quanto à questão da unicidade. Não se fortalece 
o direito de greve; pelo contrário, as restrições que se 
pretende impor ao legítimo direito de greve dos traba-
lhadores brasileiros são muitas. A própria negociação 
que tem de haver entre empregados e empregadores 
torna-se difícil.

Sr. Presidente, quero repetir desta tribuna o apelo 
que fiz ao Presidente da República. E quem fala aqui 
não é uma Parlamentar que faz oposição ao Governo. 
Meu partido não só apóia o Governo do Presidente 
Lula como o compõe, e com muita responsabilidade. 
Queremos ajudar a mudar o País. Queremos colocar 
o País no caminho certo, rumo ao fortalecimento dos 
trabalhadores, rumo à conquista dos direitos já garan-
tidos a esses trabalhadores – que hoje, infelizmente, 
são poucos. Infelizmente, o que ainda hoje predomina 
no País é o desemprego, o baixo nível salarial dos tra-
balhadores, um salário mínimo irrisório. Por isso, repe-
timos aqui o mesmo apelo: precisamos debater mais 
esse projeto com os sindicatos, com as federações e 
confederações que não tiveram oportunidade de fazê-
lo. Depois, sim, poderemos trazê-lo a este Plenário. É 
o apelo que faço, não só como Deputada, mas tam-
bém como ex-militante sindical que teve participação 
ativa nesse setor. 

Mais uma vez, deixo aqui meu apelo sincero ao 
Governo: retire essa proposta de emenda à Constitui-
ção. Permita que a discussão amadureça mais; aí, sim, 
a PEC poderá retornar à Casa, e poderemos debatê-la 
num clima de serenidade e de tranqüilidade.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Vanessa Gra-
zziotin, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Zonta, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Zonta) – Concedo a pala-
vra ao Sr. Deputado Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho hoje a esta tribuna para declarar meu apoio ao 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela brilhante de-
cisão de decretar intervenção federal na rede pública 
de saúde da cidade do Rio de Janeiro.

Há anos o setor enfrenta o caos resultante do 
desrespeito e da omissão dos governantes daquela 
cidade. Os usuários sofrem com o descaso e a má 
administração por parte das entidades governamen-
tais. É comum pessoas morrerem por falta de atendi-
mento, de remédios e até pelas más condições das 
instalações hospitalares. O atendimento hospitalar na 
cidade do Rio de Janeiro tornou-se verdadeiro calvá-
rio: as pessoas passam dias e noites na fila à espera 
de atendimento; consegui-lo não significa tratamento 
adequado de suas enfermidades, pois enfrentam a 
falência da instituição.

Como contrapartida, a Secretaria de Saúde Mu-
nicipal resolveu demitir funcionários, provocando ain-
da mais o desfalque e a deficiência no atendimento à 
população.

Chamo a atenção das autoridades envolvidas nes-
se processo para a necessidade de atuarem com senso 
de humanidade, valorizando a vida de quem depende 
desse serviço. Espero que suas preocupações se vol-
tem única e exclusivamente ao bem-estar da população, 
uma vez que foram tomadas medidas que favorecem 
o usuário, como mutirões para realização de cirurgias 
e aquisição de equipamentos hospitalares.

Não se trata de questão política, mas de uma 
obrigação do Estado assegurar e viabilizar o acesso 
do cidadão aos serviços públicos de saúde.

Sr. Presidente, espero também que sejam toma-
das providências em relação aos hospitais da zona 
oeste do Rio de Janeiro. Os Hospitais Albert Schweit-
zer e Pedro II estão em situação de calamidade. Mais 
de 2 milhões de habitantes daquela região não têm 
assistência médica adequada.

Parabenizo o Ministro Humberto Costa pelo be-
líssimo trabalho que vem fazendo. O povo do Rio de 
Janeiro está satisfeito com a intervenção federal no 
âmbito dos hospitais municipais.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. MARCONDES GADELHA (PTB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, há alguns anos a responsabilidade 
social vem sendo guindada à condição de um dos mais 
importantes pilares do planejamento estratégico das 
companhias privadas no Brasil e além-mar. Isso decor-
re do fato de que as ações nesse campo revertem em 
benefícios para todos os stakeholders, do funcionário 
ao acionista, da cidade ao cidadão.

Capítulo exemplar dessa nova postura empre-
sarial começou a ser escrito na última segunda-feira 
na Capital do meu Estado, João Pessoa. Na ocasião, 
a CIMEPAR, braço paraibano do grupo português 
CIMPOR, apresentou um projeto ambicioso e revo-
lucionário, cujo escopo contempla, ao mesmo tempo, 
inclusão social, preservação ambiental, saúde pública 
e inovação tecnológica. Trata-se do Programa Nordeste 
Rodando Limpo, que visa utilizar pneus inservíveis na 
matriz energética do processamento da matéria-prima 
do cimento. Segundo o projeto, a CIMEPAR vai recrutar 
catadores em vários Municípios e remunerá-los à razão 
de R$0,40 por pneu pequeno recolhido, R$0,80 por 
pneu de caminhonete e R$2,00 por pneu de caminhão. 
Como as estimativas dão conta de um descarte de 3 
milhões de pneus por ano, calcula-se que o programa 
permitirá um repasse, no mesmo espaço de tempo, de 
R$2 milhões aos catadores cadastrados.

Mas, Sr. Presidente, o ciclo de benefícios não se 
restringe à geração de renda para esses profissionais. 
Outro ponto digno de celebração é o fato de se extinguir 
um contingente expressivo de borracha – cuja decom-
posição na natureza é extremamente lenta – de forma 
integral, sem a geração de passivos de qualquer es-
pécie. Some-se a isso a diminuição da demanda pelo 
coque de petróleo, produto importado que até então 
era a única componente da matriz, e obter-se-á uma 
forte sinergia em defesa do meio ambiente, com re-
sultados imediatos.

Outro aspecto alvissareiro diz respeito à redu-
ção de casos de dengue nas comunidades benefi-
ciadas. No Paraná, onde o programa foi inicialmente 
implementado, foram recolhidos 8 milhões de pneus 
e houve uma redução de 99,7% dos casos de dengue 
em relação ao ano imediatamente anterior, sem que o 
Poder Público envidasse qualquer esforço monetário 
e material para tanto.

Por fim, há que se ressalvar o aporte tecnológico 
que se faz à Paraíba, que graças à luta de alguns ab-
negados já faz parte da vanguarda em diversas áreas 
do conhecimento, e a iniciativa da CIMEPAR soma-se 
desde já a esse rol de ações que tentam resgatar a 
tradição desenvolvimentista do Estado e persistem em 

meio às intempéries da natureza e apesar das des-
temperanças dos governantes.

Sr. Presidente, as 4 vertentes do projeto consubs-
tanciam-se para criar uma alternativa ao velho modelo 
de exploração dos recursos nacionais sem qualquer 
contrapartida. Como ressaltou Alexandre Lencastre, 
Presidente do Grupo CIMPOR, “o principal objetivo 
do programa é o desenvolvimento sustentável”. Essa 
declaração, por si só, denota uma atitude diferencia-
da, visando à construção conjunta de uma realidade 
socioeconômica totalmente nova.

Contudo, Sr. Presidente, a maior contribuição que 
o programa dá ao Estado e ao Nordeste como um todo 
é a inspiração para iniciativas futuras da mesma natu-
reza. O que se espera então é que gestos como esse 
sejam copiados à exaustão por outros empreendedo-
res, não só porque o modelo do Estado onipresente 
se provou ineficiente e é cada mais improvável, mas 
também porque o espaço público moderno impõe uma 
maior interação entre empresas e sociedade.

Na Paraíba, a premência por essa interação é 
ainda maior, devido à dependência quase absoluta 
que esse ente federado tem dos escassos recursos 
advindos do Poder Central. Para nós, iniciativas como 
a da CIMEPAR são indissociáveis das perspectivas de 
melhora da nossa qualidade de vida.

Bendita seja então a iniciativa da CIMEPAR, e 
damos graças a Deus por ter sido a Paraíba escolhida 
para pilotar essa ação exemplar. 

Que se queimem pois os pneus e sobreleve-se 
a vida!

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última segun-
da-feira, em Fortaleza, alguns Vereadores do Municí-
pio do Barro, entre eles Wenes, Vicente e Dumdum, 
participaram de audiência pública pró-emancipação 
dos distritos, ocasião em que solicitaram a municipa-
lização de Iara. 

Aproveito a oportunidade para parabenizar o 
Governador do Estado, Lúcio Alcântara, por ter home-
nageado nosso colega, já falecido, Deputado Jackson 
Pereira, que muito fez por esta Casa. O Governador deu 
à Rodovia Pentecostes o nome de Jackson Pereira. 

O SR. VANDERLEI ASSIS (PP – SP. Pronuncia 
o seguinte discurso:) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o acontecimento político ocorrido na se-
mana passada foi, sem dúvida, a VIII Marcha a Brasília 
em Defesa dos Municípios, nome oficial da chamada 
Marcha dos Prefeitos, encontro que aconteceu entre 
os dias 7 a 10 do corrente, no Blue Tree Park, com re-
presentantes e autoridades de vários Municípios bra-
sileiros, de grande, médio e pequeno portes.
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A mídia tem conferido certo destaque ao evento, 
e, neste caso, salientando sempre o pleito da Confe-
deração Nacional dos Municípios de aumento de 1% 
dos repasses da União referentes ao Fundo de Parti-
cipação dos Municípios – de 22,5% para 23,5%. É cla-
ro que esse é um item essencial para os Municípios, 
sobretudo os pequenos, e não admira, portanto, que 
tenha sido, naqueles dias, o principal foco de atenção 
da imprensa.

É importante salientar, no entanto, que o encontro 
não se limita a esse pleito. Uma vista, ainda que rápi-
da, do programa de debates que foram desenvolvidos 
aqui em Brasília dá uma clara idéia do que pretendem 
os Prefeitos. É importante também ressaltar que para 
esses debates foram convidados vários Ministros do 
atual Governo, numa clara demonstração de que os 
Prefeitos não estão aqui simplesmente para reivindi-
car aumento no FPM, como pode dar a atender, mas 
para, seriamente, discutir problemas da gestão mu-
nicipal, diretamente com Ministros que muito podem 
fazer pelas suas comunidades.

Assim é que os temas foram desde finanças pú-
blicas a meio ambiente, de infra-estrutura a turismo. 
Ora, sabemos bem que os interesses e a vocação dos 
Municípios são variados. Há Municípios nitidamente 
de vocação agrícola, com toda a implicação ambiental 
dessa atividade, outros nitidamente turísticos, e assim 
por diante. Em todos eles, no entanto, certas questões 
básicas devem ser prioridade, como saúde e educação 
– e estas, como não poderia deixar de ser, também 
estão como assuntos debatidos no encontro. Insisto 
nesse aspecto justamente a fim de chamar a atenção 
dos nobres colegas para a amplitude da ação da Con-
federação Nacional dos Municípios e da importância 
para eles desta VIII Marcha.

Mas não há dúvida alguma de que, sem verba 
suficiente, não há como apoiar a agricultura ou incre-
mentar o turismo, muito menos prover os munícipes 
com o mínimo de bem-estar, traduzido, por exemplo, 
em saneamento, escolas e hospitais.

É por isso que apoiamos a reivindicação dos Pre-
feitos, no que se refere, especificamente, ao aumento 
em 1% dos repasses do FPM. Nunca é demais men-
cionar que, no Brasil, 80% dos Municípios, sobretudo 
das regiões mais pobres, dependem quase que exclu-
sivamente desses repasses para sua sobrevivência e 
para darem um mínimo desse bem-estar aos cidadãos 
que neles residem.

Assim, apelo ao ilustre Presidente da Casa, o 
nobre correligionário Severino Cavalcanti, para que 
apresse o processo de votação da reforma tributária. 
S.Exa. já se expressou favorável a essa matéria, e tenho 
certeza de que se empenhará em tornar realidade o 

pleito dos Prefeitos. S.Exa. já esteve à frente de um Mu-
nicípio pequeno, sua cidade natal, e, portanto, conhece 
bem as peculiaridades da tarefa de gerir uma cidade 
pequena do Nordeste. A exemplo de sua João Alfredo, 
existem outras milhares semelhantes que dependem 
de nossa ação e nosso apoio, e temos certeza de que 
S.Exa. será sensível à causa de tantos dirigentes de 
localidades distantes e desassistidas do País.

Na abertura do encontro, o Presidente Lula não 
demonstrou tanta sensibilidade, e não se comprometeu, 
como esperavam os Prefeitos, com o apoio à causa da 
Confederação Nacional dos Municípios. Preferiu falar 
de suas realizações, as quais, ainda que reais, não 
correspondem perfeitamente à esperança dos Prefei-
tos. Por isso, apelo aqui também ao Sr. Presidente da 
República para que seus Ministros e a sua base aliada 
neste Congresso envidem todos os esforços para ver 
atendidas as solicitações de tantas lideranças munici-
pais reunidas neste momento.

Resta-me apenas congratular-me com o Sr. Paulo 
Roberto Ziulkoski, Presidente da Confederação Nacio-
nal de Municípios, pela realização da VIII Marcha dos 
Prefeitos, e, em seu nome, com todos os Prefeitos e 
autoridades municipais participantes. A eles estendo o 
meu apoio e abro o meu gabinete para o debate franco 
e profundo dos problemas que atingem os Municípios 
de todo o nosso Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, em primeiro lugar, gostaria de registrar que dos 
meus 47 anos de vida 27 são de militância na área da 
saúde. Imagino seja um acúmulo de experiência razo-
ável para poder dizer o que vou dizer agora: no Estado 
do Rio de Janeiro, particularmente na Capital, temos 
hoje a possibilidade de superar parte do caos. 

O Prefeito do Município do Rio de Janeiro era o 
gestor do sistema de saúde. Tinha em suas mãos a 
gestão plena desse sistema, e era responsável pelo 
pagamento dos hospitais universitários. Mantinha tam-
bém uma boa relação com o setor de pesquisa, inclu-
sive o materno-infantil, e com toda a rede hospitalar 
da região metropolitana.  Cesar Maia já está na sua 
quarta gestão – porque uma delas foi do seu suces-
sor Luiz Paulo Conde – e hoje não temos parâmetros 
de comparação de dificuldades com nenhuma Capital 
brasileira. Não há nada pior, não há nada mais crimino-
so, não há nada mais incompetente, não há nada mais 
descompromissado com a população do que a gestão 
do Prefeito Cesar Maia na cidade do Rio de Janeiro. 
Estou falando da saúde porque é o problema mais vi-
sível, é o que está na pauta, mas a incompetência é 
geral. No entanto, seu marketing é muito forte, a prá-
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tica da política assistencialista é incontestável e sua 
campanha eleitoral é marcada pelo uso da máquina e 
do dinheiro, porque a visão de Cesar Maia é a visão 
da megalomania, do marketing. Ele vive disso. 

Agora, quando olhamos para a realidade do povo 
e das pessoas, vemos creches fechando nas áreas 
mais pobres da cidade, meninos na 8ª série que não 
sabem ler, caos no transporte público, com denúncias 
de corrupção na CMTU, enfim, a degradação de toda 
uma estrutura de serviços; a saúde é apenas o setor 
mais visível, porque lida com aquilo que é o bem fun-
damental da sociedade: a vida.

Até os índices de mortalidade materna estão vol-
tando a crescer no Rio de Janeiro.

Quero manifestar claramente aqui o meu apoio à 
decisão do Governo Federal e à ação do Ministério da 
Saúde no que se refere ao Município do Rio de Janei-
ro, que não podemos sequer chamar de intervenção, 
porque não há sustentação legal para isso; é antes um 
decreto de calamidade pública, porque essa é a reali-
dade, e caracteriza a desabilidade da gestão plena.

No início de fevereiro, antes do carnaval, obtive 
o apoio de todas as entidades de usuários da saúde 
do Rio de Janeiro, e juntos propusemos ao Ministro, 
com sustentação legal, a proposta que hoje está em 
curso. O Ministro, porém, optou naquele momento por 
um processo de negociação com a Prefeitura, embora 
o tenhamos alertado de que não daria certo, porque 
quem conhece o Prefeito Cesar Maia sabe que ele não 
cumpre acordo, não é uma pessoa propensa a nego-
ciações; ele faz uma gestão isolada e não consegue 
respeitar nem a ética na relação com os parceiros po-
líticos. E depois de um mês de tentativas de negocia-
ção, o Ministro acabou acolhendo exatamente aquela 
proposta que apresentamos ao Ministério da Saúde e 
ao Ministério Público Federal. 

Mobilizamos o Tribunal de Contas da União para 
uma auditoria nas contas da Prefeitura, porque os R$1,7 
bilhão do Orçamento não justificam esse caos. Quere-
mos saber onde está o dinheiro da saúde, e precisáva-
mos de fato de uma ação de força, como aconteceu, 
e de forma absolutamente correta.

Montamos um fórum de acompanhamento da 
gestão. Já fomos ao gestor pleno do Estado, que é o 
Secretário de Estado de Saúde Gilson Cantarino, por-
que temos a clareza de que também há crise na rede 
do Estado e na rede federal, e queremos aproveitar este 
momento para enfrentar um a um esses problemas. 

A rede municipal continua nas mãos do Prefeito 
Cesar Maia. Sem atenção básica, não temos como so-
lucionar o problema hospitalar. Continuaremos acom-
panhando sua gestão, da mesma forma como já leva-
mos ao Secretário Estadual de Saúde nossas críticas 

à gestão estadual e nossa preocupação com a região 
metropolitana, com a existência de pessoal terceirizado 
dentro da rede hospitalar nos 3 níveis.

Queremos aproveitar este momento para criar 
políticas estruturantes para o Sistema Único de Saúde, 
sem o que não poderemos devolver a gestão para o 
Município. A Comissão Externa da Câmara dos Depu-
tados precisa incorporar-se a esse movimento, junta-
mente com a Assembléia Legislativa e a Câmara de 
Vereadores, para que possamos acompanhar, dentro 
das unidades e também por cima, os gestores do sis-
tema que hoje assumem. 

Sr. Presidente, também reforço a denúncia sobre 
a sabotagem que a Prefeitura do Estado está fazen-
do relativamente à ação do Ministério da Saúde e do 
Estado. O Prefeito Cesar Maia exonerou mais de 300 
importantes servidores dos hospitais, tentou tirar o ser-
viço de informática do ar e ainda tentou impedir que os 
kits laboratoriais fossem utilizados. Ele prejudicou não 
a nós, mas toda a população, que precisa ter garanti-
do o seu atendimento. Seus atos configuram crime de 
omissão de socorro, mais um crime perpetrado contra 
a população do Rio de Janeiro. 

Quero ainda deixar registrada nos Anais da Casa 
manifestação das entidades chamadas Jornadas Bra-
sileiras pelo Direito ao Aborto Legal e Seguro. Há uma 
portaria do Ministério da Saúde que garante a reali-
zação de aborto em caso de estupro, sem a obriga-
toriedade de apresentação de boletim de ocorrência, 
e de risco de vida da mãe. No entanto, essa portaria 
foi alterada. O Prefeito Cesar Maia editou um decre-
to proibindo o atendimento sem boletim de ocorrên-
cia. Portanto, registro este protesto, que é meu e das 
organizações que integram as Jornadas Brasileiras, 
contra essa atitude. 

Acima de tudo, Sr. Presidente, quero mobilizar a 
sociedade do Rio de Janeiro e chamar à responsabili-
dade a Câmara de Vereadores, que neste momento tem 
de tomar providências, em face da gestão criminosa do 
Prefeito Cesar Maia na cidade do Rio de Janeiro.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
ORADORA

João Pessoa, 16 de março de 2005

Das: Jornadas Brasileiras pelo Direito ao Abono Le-
gal e Seguro
Referência: Posicionamento Político sobre a não exi-
gência do Boletim de Ocorrência para aborto em de-
corrência de estupro na revisão da norma técnica de 
prevenção e tratamento dos agravos resultantes da 
violência sexual contra mulheres e adolescentes pelo 
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Ministério da Saúde: Decreto nº 25.123 do Prefeito 
César Maia.

Jornadas Brasileiras pelo Direito ao Aborto Legal 
e Seguro

As organizações que integram as Jornadas Bra-
sileiras pelo Direito ao Aborto Legal e Seguro expres-
sam seu veemente repúdio ao Decreto nº 25.123 de 
11 de março de 2005, do Prefeito César Maia do Rio 
de Janeiro, que determina que as unidades de saúde 
contrariem esta Norma

Técnica do Ministério da Saúde, exigindo o Bo-
letim de Ocorrência.

Com este decreto a administração César Maia 
desnuda uma postura discriminatória, particularmente 
quando faz alusão, no artigo lº, a “abortos em casos 
hipotéticos de estupro”, num pressuposto de que as 
mulheres são mentirosas e forjam situações para ter 
acesso aos serviços de aborto legal. Trata-se de uma 
postura mesquinha, que revela também total descré-
dito com relação à responsabilidade e ética que vem 
pautando a conduta de profissionais que se dedicam às 
rotinas de atendimento nestes serviços Brasil afora.

Apoiamos a revisão da Norma Técnica de Pre-
venção e Tratamento dos Agravos Resultantes da 
Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, 
na determinação de abolir a exigência do Boletim de 
Ocorrência como documento obrigatório para obter 
um aborto legal; e incluir o tópico da assistência psi-
cossocial com detalhamento sobre os procedimentos 
específicos desta área.

Entendemos que esta medida aumentará a re-
solutividade dos serviços que atendem esses casos, 
refletindo uma postura comprometida com a promoção 
dos direitos humanos das mulheres.

Em diversas circunstâncias as vítimas, ou fami-
liares, sentem dificuldade ou mesmo enfrentam impos-
sibilidades muito concretas de fazer uma denúncia ou 
registrar a ocorrência da violência sexual. Seja por se 
encontrarem ameaçadas ou correndo risco de vida; seja 
porque o estupro foi praticado por pessoa da família 
– muitas vezes o próprio marido; seja para poupar a 
vítima, ainda adolescente, de maiores constrangimen-
tos; seja para fugir das tão corriqueiras humilhações e 
maus tratos nos ambientes das delegacias.

Nossas organizações incentivam e trabalham no 
sentido de encorajar as mulheres para que denunciem 
a violência doméstica e sexual de que são vítimas, 
como forma de visibilizar os casos e extirpar a cultu-
ra da impunidade. Mas compreendemos também que 
obrigar à denúncia pode significar mais uma forma de 
violência, cm episódios por demais dramáticos, onde 
decisões pessoais devem ser respeitadas.

Acreditamos que a sociedade brasileira atravessa 
um momento crucial onde o problema do abono precisa 
ser enfrentado como uma questão de direito e justiça 
social, e como um problema de saúde pública.

Louvamos as medidas do Ministério da Saúde 
neste campo por se pautem em desobstaculizar o 
acesso ao aborto legal, eliminando entraves adminis-
trativos e burocráticos. Elogiamos esta norma técnica, 
não apenas porque resgata o respeito à palavra das 
mulheres, mas porque tira o Brasil de um atraso de 
mais de 50 anos. No Código Penal de 1940 está pre-
vista não apenas a não punibilidade do abono quando 
a gravidez resulta de estupro, como seu texto deter-
mina também que, nos crimes sexuais, a mulher tem 
direito de decidir sobre a iniciativa da ação penal, o 
que só pode ser feito através de queixa, após o Bo-
letim de Ocorrência. Exigir, portanto, o chamado B.O, 
neste caso, é uma violação do direito e da faculdade 
de decidir sobre a denúncia pública do estupro.

Pelas Jornadas Brasileiras pelo Aborto Legal e 
Seguro, assinam as organizações que compõem sua 
Coordenação Política:

Rede Nacional Feminista de Saúde. Direitos Se-
xuais e Direitos Reprodutivos

Articulação de Organizações de Mulheres Ne-
gras Brasileiras

Articulação Mulheres Brasileiras
Católicas pelo Direito de Decidir
Relatoria de Saúde da Plataforma pelos Direitos 

Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais
Comissão de Cidadania e Reprodução
Cfemea – Centro Feminista de Estudos e As-

sessoria
Cunhã Coletivo Feminista (Ponto Focal da Cam-

panha 28 de Setembro – Dia pela
Descriminalização do Aborto na América Latina 

e Caribe)
Instituto Patrícia Galvão – Comunicação e Mí-

dia
SOS Corpo – Instituto Feminista para a Demo-

cracia
Themis – Assessoria Jurídica
O SR. LEODEGAR TISCOSKI (PP – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, durante esta semana, toda a Capital 
do meu Estado de Santa Catarina festeja, congratula-
se e emociona-se com o aniversário de 100 anos de 
um colégio que é fruto de um trabalho em conjunto da 
comunidade catarinense e da Companhia de Jesus. 

Venho a esta tribuna para enaltecer toda a ati-
vidade vocacional e educacional desenvolvida pelos 
jesuítas, cidadãos de fé conscientes e críticos, que 
construíram uma história como a do Colégio Cata-
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rinense, história essa que se iniciou em 1553, con-
cretizou-se em 1905 e até hoje cresce e adapta-se à 
realidade educacional.

Essa bela história iniciou-se quando o primeiro 
jesuíta, o Padre Leonardo Nunes, visitou Florianópolis, 
na época chamada de Ilha do Desterro. As visitas mul-
tiplicaram-se, e foi quando o Rei de Portugal, D. João 
I, pediu que a Companhia de Jesus estabelecesse 
um colégio na ilha para acolher e doutrinar os colonos 
açorianos. O colégio recebeu então 50 alunos, e seu 
primeiro superior foi o Padre Paulo Teixeira. Em 1759, 
porém, os jesuítas foram expulsos de seus domicílios, 
e só retornaram à ilha em 1844. Um ano depois, re-
abriram o colégio, e tudo teria corrido bem não fosse 
o alastramento da febre amarela nos anos de 1853 e 
1854, vitimando 6 dos 9 jesuítas que ali trabalhavam. 
Em 1865 houve a terceira tentativa de se estabelecer o 
colégio na ilha. Com a ajuda do Governo, na forma de 
subvenção, e 110 alunos matriculados já no primeiro 
ano, formou-se então o Colégio do Santíssimo Salva-
dor; porém, com a mudança de Governo do Partido 
Liberal para o Conservador em 1870, a subvenção foi 
cortada e o contrato rescindido. 

O mais importante é que nem esses obstáculos 
fizeram os jesuítas desistir. O centenário que comemo-
ra essa entidade educacional, o Colégio Catarinense, 
deve-se à visita, em 1905, do Superior Provincial dos 
Jesuítas à missão sediada em Porto Alegre, quando 
o Governador do Estado, Vidal de Oliveira Ramos, 
insistiu no desejo de estabelecer um colégio jesuítico 
na ilha, como de fato aconteceu. Nesse mesmo ano 
o Governador cedeu sua casa para que o colégio fos-
se instalado, funcionando já no primeiro ano com 176 
alunos, sendo 56 em regime de internato e 120 como 
externos. Logo em seguida os jesuítas adquiriram a 
casa e toda a área em que foi construído o atual Co-
légio Catarinense, e o empenho da comunidade e da 
Companhia só fez crescer, com a criação do ensino 
médio noturno para atender alunos carentes e comu-
nidades que se dedicam à área social, da educação 
Infantil para atender crianças de 3 a 6 anos e do pri-
meiro segmento do ensino fundamental, de 1ª a 4ª 
série, nos 2 períodos.

Depois de 100 anos de história, o Colégio Cata-
rinense mantém a educação básica em todos os seus 
níveis e desenvolve, paralelamente, como forma de 
apoio, atividades esportivas, sociais, culturais e religio-
sas. Hoje são 3.143 alunos, desde a Educação Infantil 
até a 3ª série do ensino médio, envolvidos ainda com 
a Associação Desportiva de Futebol, que já conquis-
tou 5 vezes o “Moleque Bom de Bola”, as olimpíadas 
locais, com a participação de 90% dos estudantes nos 
torneios esportivos e intelectuais, além de em ativida-

des como gincanas, campeonatos interséries, campa-
nhas comunitárias de prevenção do uso de drogas e 
coral, entre outras. 

Localizado na Rua Esteves Junior, o Colégio Ca-
tarinense coloca à disposição da comunidade educa-
tiva uma área de 50 mil metros quadrados, com uma 
área construída de 24 mil metros quadrados. Além do 
prédio principal e dos prédios que abrigam a Educação 
Infantil, possui também piscina térmica para natação 
e conta ainda com 2 ginásios de esporte cobertos, 
um deles com grama sintética e campo para a prática 
de futebol. 

Para melhor atender os alunos, pais, comunida-
de e ex-alunos, o Colégio Catarinense dispõe também 
de unidades de apoio, como academia de ginástica, 
grupos de escoteiros, associações e museu, além 
das amplas e modernas instalações disponíveis, com 
uma série de atividades culturais e recreativas, uma 
biblioteca com mais de 26.800 livros e 63 títulos de 
periódicos, a Igreja de Santa Catarina de Alexandria, 
que é vinculada à Arquidiocese de Florianópolis, ofe-
recendo a Santa Missa e outros serviços religiosos a 
toda a comunidade, e ainda a Casa de Retiros Vila Fá-
tima, no Morro das Pedras, a Casa da Juventude, em 
Pinheiral, a Casa da Lagoa do Peri, próximo ao Morro 
das Pedras, a Casa de Canelinha, no interior do Mu-
nicípio de Canelinha, e a Casa Morada do Sol, todas 
para melhor desenvolver as atividades extras com os 
alunos da instituição. 

Neste momento tão significativo, não apenas para 
essa entidade educacional como para toda a comuni-
dade florianopolitana, não poderia deixar de registrar 
este pequeno histórico que consagra o compromisso 
dos jesuítas de no Colégio Catarinense continuar apli-
cando um sistema educacional voltado para os valores 
humanos e cristãos. 

Parabéns, Florianópolis! Parabéns, Colégio Ca-
tarinense, por esses 100 anos de uma bonita história 
comandada pelos jesuítas!

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB – RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, entendemos, durante os vários anos de exercício 
de mandato, que muitos foram os êxitos provenientes 
do programa de modernizações dos serviços essen-
ciais do País, a partir da desestatização, podendo este 
Parlamentar citar os avanços registrados na telefonia 
e nas empresas de geração e distribuição de energia, 
principalmente no que se refere à ampliação do acesso 
pelas camadas mais carentes a esses benefícios. 

O Programa Nacional de Desestatização foi estru-
turado tendo como base duas metas principais, quais 
sejam, a de promover o enxugamento do Estado, tor-
nando sua administração mais leve e dinâmica, e a de 
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levar ao contribuinte, ao cidadão comum, a prestação 
de serviços de qualidade pela iniciativa privada. Muitas 
foram as privatizações, feitas em todo o Brasil, que con-
correram com essa premissa, embora seja necessário 
reconhecer a necessidade de ajustes e cobranças a 
algumas empresas concessionárias de serviços públi-
cos que não têm correspondido a essa meta.

Entretanto, Sr. Presidente, é lamentável ter que 
mais uma vez me reportar, nesta egrégia Casa de 
Leis, ao que ocorre no Estado do Rio de Janeiro em 
relação à qualidade dos serviços prestados pela con-
cessionária de energia AMPLA nos Municípios do in-
terior do Estado do Rio de Janeiro, principalmente no 
norte fluminense.

Volto a esta tribuna, Sr. Presidente, para expor 
meu descontentamento e o de toda população do nor-
te, do noroeste e do centro-norte fluminense com os 
serviços que têm sido fornecidos pela AMPLA, em-
presa que sucedeu a CERJ privatizada. A região por 
mim representada neste nobre Parlamento tem sido 
alvo de uma constante e irregular atuação dessa em-
presa no que tange ao fornecimento e à qualidade da 
energia distribuída.

O lamentável é que não se trata, infelizmente, 
de nenhuma novidade, dado que esse comportamen-
to vinha sendo constatado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL em diferentes levantamen-
tos, ainda sob a operação da concessionária CERJ. 
É extremamente desagradável saber que, apesar da 
mudança empresarial, apesar do novo nome, o aten-
dimento continua sendo tão restrito e limitado pela 
AMPLA.

A CERJ vinha tendo um dos piores desempe-
nhos, conforme verificado pela ANEEL, em todo o País. 
Essa é a realidade vivenciada há anos pela população 
fluminense, em particular a de Municípios do interior 
atendidos pela empresa, uma performance que não 
foi alterada pela AMPLA, notadamente quando nos 
confrontamos com a qualidade da energia distribuí-
da, com as cobranças indevidas, com a suspensão 
do fornecimento sem aviso prévio e com os picos de 
energia que levam prejuízos aos consumidores, entre 
outras reclamações tão freqüentes. 

É inadmissível, sob qualquer justificativa, que se 
continue a registrar em Municípios de médio e peque-
no porte, como Campos dos Goytacazes e Macaé, os 
graves problemas de qualidade do atendimento pres-
tado pela AMPLA, desejando este Parlamentar que 
seja possível, por parte da ANEEL, uma intervenção 
direta nos serviços da concessionária, para que se 
possa responsabilizá-la por seus erros, ao mesmo 
tempo em que desejamos que os acertos se materia-

lizem logo, em benefício da população do Estado do 
Rio de Janeiro.

Os Municípios que são atendidos pela AMPLA 
padecem com sérios problemas de fornecimento de 
energia e principalmente com a irregularidade do servi-
ço, que compromete o funcionamento desde as máqui-
nas industriais aos simples aparelhos eletrodomésticos, 
muitas das vezes danificando-os. E não há por parte 
da empresa nenhum programa que preveja o uso de 
tarifas sociais para comunidades carentes, tornando-se 
inacessíveis aos mais necessitados as altas contas de 
energia elétrica. Por intermédio da Comissão de Minas 
e Energia, vamos convocar um representante dessa 
empresa para vir à Câmara, a fim de prestar contas 
da situação e melhorar esse atendimento.

Cabe, Sr. Presidente e nobres colegas Parlamen-
tares, uma posição rígida e uma conduta incansável no 
acionamento da AMPLA, para obtenção das informa-
ções que se fazem necessárias e urgentes para toda 
uma população que não nota ainda qualquer mudan-
ça para melhor a partir da instalação da nova empre-
sa, conforme desejado por milhares de cidadãos do 
interior fluminense, que honram seus compromissos 
e exigem o mínimo de dignidade e de respeito aos 
seus direitos.

Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. Depu-
tadas, Srs. Deputados, é com muita satisfação que 
venho a esta tribuna fazer um registro sobre o Plano 
Nacional de Qualidade da Educação Básica, anuncia-
do pelo Ministério de Educação, através do Ministro 
Tarso Genro. 

O Plano contou em sua elaboração com a partici-
pação do Conselho Nacional dos Secretários de Edu-
cação (CONSED) e da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (UNDIME), sendo apoiado 
pela Frente Nacional de Prefeitos e por organismos 
internacionais como a UNESCO, a Organização dos 
Estados Ibero-Americanos e o Banco Mundial. 

Em primeiro lugar, cabe parabenizar o Ministro e 
toda a sua equipe pelo desvelo e o empenho com que 
vêm trabalhando em busca de saídas para o nosso 
maior e mais complexo problema social, que é a edu-
cação. As medidas apresentadas terão o objetivo de 
suprir as carências de recursos que atingem a educa-
ção básica até que seja aprovado o FUNDEB. 

Sr. Presidente, é imperioso admitir que a crise 
da educação brasileira assumiu dimensão tamanha 
que às vezes chegamos a duvidar de que possamos, 
de fato, um dia atingir o patamar desejável de oferta 
educacional pública, gratuita e de qualidade em todas 
as modalidades de ensino, do infantil à universidade. E 
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ao dizer isso estamos lembrando as iniciativas educa-
cionais do norte-rio-grandense José Augusto Bezerra 
de Medeiros, do baiano Anísio Teixeira, do mineiro 
Darcy Ribeiro e do nosso inesquecível pernambuca-
no Paulo Freire. 

Eles se dedicaram à causa maior de uma socie-
dade, a da educação. Cada um a seu modo, coloca-
ram sua vida a serviço de pensar, refletir, planejar e 
alimentar idéias que pudessem resolver esse nosso 
grave problema. Apesar da dedicação de todos eles, 
somos forçadas a admitir que o problema da educa-
ção no Brasil só vem crescendo, a crise só aumenta, 
parecendo não ter um limite para sua expansão.

Portanto, Sr. Presidente, é com satisfação que ve-
nho hoje aqui para falar das medidas divulgadas pelo 
Ministro Tarso Genro, que nos enchem de esperança de 
que, enfim, estejamos tomando o caminho adequado 
em direção à superação de nossa crise maior.

O Ministro anunciou acréscimos expressivos ao 
orçamento do Ministério da Educação. Para 2005, foi 
assegurado investimento de mais de 470 milhões para 
o ensino médio. Esse valor deverá ser aplicado em 
programas de formação de professores, ensino médio 
integrado, valorização dos professores, plano emergen-
cial para enfrentar a falta de professores e programa 
de construção e melhoria das escolas. 

O Ministro informou que a PEC do FUNDEB já 
está na Casa Civil, que a encaminhará ao Congresso 
Nacional. A PEC propõe o aumento de 18% para 22,5% 
do percentual de vinculação dos tributos federais des-
tinados a educação, o que resultará em R$4,3 bilhões 
a mais, que a União deverá disponibilizar progressiva-
mente em até 4 anos. O projeto do FUNDEB resultou 
de discussões realizadas pelo MEC em parceria com 
Estados e Municípios através do CONSED e da UNDI-
ME, respectivos representantes dos entes federados. 
Tal como foi pensado, o FUNDEB deverá entrar em vi-
gor no próximo ano, abrangerá os 3 níveis de ensino, 
não lançará mão de receitas próprias dos Municípios 
e terá um período de transição de 4 anos.

Foi também elaborado um plano emergencial 
para enfrentar a falta de professores do ensino médio 
A estimativa é que seja de 200 mil o déficit de pro-
fessores de Matemática, Física, Química e Biologia. 
Estudantes que estejam no último ano de licenciatura 
poderão fazer parte do programa. 

O hábito da leitura no ensino médio será incenti-
vado, através da atenção às bibliotecas escolares. Em 
2004, as escolas do Norte e do Nordeste receberam 
2,7 milhões de livros de português e matemática para 
1,3 milhão de alunos da primeira série do ensino mé-
dio. A previsão é de que em 2006 sejam distribuídos 

8 milhões de livros didáticos para todas as escolas 
públicas de ensino médio do País. 

Sr. Presidente, todos sabemos o quanto é crítica 
a situação dos professores da educação fundamen-
tal, parte importante deles atuando sem a formação 
requerida. Para reverter esse quadro, foram pensados 
2 grandes programas: o Pró-Licenciatura e o Pró-Le-
tramento. 

O Pró-Licenciatura, programa de acesso a cur-
sos superiores a ser realizado a distância e de forma 
presencial em parceria com as universidades, terá 
início em agosto próximo, abrangerá 150 mil profes-
sores da escola pública e deverá aplicar 270 milhões 
até 2007. 

O Pró-Letramento também será executado a 
distância e na forma presencial, para professores das 
séries iniciais de Português e Matemática. O programa 
pretende capacitar 400 mil professores em 2 anos, e 
nele serão empregados R$120 milhões. Ele será rea-
lizado junto com a Rede Nacional de Formação Conti-
nuada de Professores da Educação Básica, implantada 
em 2004 e da qual faz parte a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte.

Além dos programas novos, foram anunciados 
uma série de mudanças e de acréscimos na dotação 
destinada aos programas já existentes. A merenda 
escolar, um instrumento fundamental para a freqüên-
cia escolar nas regiões pobres de nosso País, passou 
por uma ampliação, sendo agora também distribuída 
em creches, comunidades indígenas e quilombolas. 
Depois de 10 anos sem reajuste, a merenda escolar 
teve seus recursos majorados em 38,5%, recebendo 
assim um volume adicional de recursos da ordem de 
R$230 milhões.

O transporte escolar foi expandido com a univer-
salização do atendimento aos estudantes do ensino 
fundamental das áreas rurais e ONGs que atendam 
alunos com necessidades educacionais especiais. A 
previsão é de que sejam atendidos cerca de 3,3 mi-
lhões de alunos. Para tanto serão disponibilizados 
R$227 milhões a mais que os 47 milhões repassados 
em 2002. 

O Programa Dinheiro Direto na Escola destinará 
em 2005 R$330 milhões às escolas de ensino funda-
mental e de ensino especial, a serem utilizados nas 
instalações físicas, na compra de equipamentos e ma-
teriais didático-pedagógicos. 

No plano interno, o MEC também está lançando 
mão de recursos eletrônicos para montar um sistema 
confiável de mensuração da freqüência escolar. Esse 
recurso fornecerá também subsídios para orientar a 
política de transferência de renda, como o Bolsa-Famí-
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lia, que hoje atende a cerca de 12 milhões de crianças 
pobres em todo o País.

Também foi expandido o Programa Escola Aberta, 
que visa manter abertas no fim de semana as escolas 
de 5a a 8a séries e de ensino médio oferecendo ativida-
des educativas e recreativas. Realizado em parceria 
com os Ministérios do Trabalho, da Cultura e do Es-
porte e a UNESCO, esse programa está implantado 
atualmente em 154 escolas públicas e será ampliado 
para mil escolas estaduais e municipais de Recife, 
Salvador, Porto Alegre, Vitória, Baixada Fluminense e 
Belo Horizonte, estando prevista a utilização de R$28 
milhões em 2005.

Por fim, Sr. Presidente, queremos falar sobre o 
sistema de apoio à gestão da educação básica. Essa 
iniciativa é das mais louváveis e importantes, porque 
visa aperfeiçoar os mecanismos de transparência e 
controle social. Será oferecida capacitação técnica aos 
integrantes dos conselhos municipais de educação, bem 
como aos participantes dos conselhos escolares. 

Este tema nos é muito caro, tanto que tivemos 
a oportunidade de ver aprovado nosso substitutivo ao 
Projeto de Lei nº 241/99, de autoria do Deputado Lui-
zinho, sobre o controle social do FUNDEF. Nele, pro-
pusemos democratizar os conselhos gestores através 
da eleição direta pelos pares para preenchimento das 
representações de professores, funcionários e pais 
de alunos. Ao propor uma escola de gestores, o MEC 
está buscando alterar a cultura política brasileira, via 
participação ativa e consciente de todos na aplicação 
dos recursos públicos e na qualidade da educação que 
está sendo ofertada às gerações jovens.

Desse modo, pensamos influir na construção 
de instrumentos de controle social. A construção do 
caminho para a fiscalização dos recursos aplicados e 
dos serviços oferecidos representa a própria constru-
ção da cidadania e, por extensão, da democracia em 
nosso País. 

Sr. Presidente, quero encerrar este registro pa-
rabenizando mais uma vez o Ministro e sua equipe e 
exortando-o para a urgência em mobilizar a Banca-
da da Educação do Congresso Nacional com vistas 
à aprovação da PEC do FUNDEB. Quero dizer ainda 
que o Sr. Ministro contará com o apoio da Comissão de 
Educação para realizar essa importante empreitada.

Muito obrigada.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT – MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, inicialmente, saúdo os integrantes da Comissão 
de Trabalho desta Casa, que realizou hoje pela manhã 
um debate muito importante e esclarecedor. Recebe-
mos como convidado o Ministro do Trabalho, Ricardo 
Berzoini, que ouviu atentamente as reivindicações dos 

Parlamentares e deu a todos os presentes – havia 
entre nós vários sindicalistas – maiores informações 
sobre a reforma sindical. Só o debate vai permitir-nos 
chegar à melhor proposta para a reforma, a que me-
lhor atenda aos interesses do País, considerando-se 
o desenvolvimento da Nação e a proteção dos direitos 
trabalhistas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a minha 
cidade, Governador Valadares, região leste de Minas 
Gerais, volta ao cenário mundial. A cidade sedia a 9ª 
edição do Campeonato Mundial de Parapente (WPC  
–  Worlds Paragliding Championship). O Campeona-
to mundial de Parapente é a principal competição de 
Vôo Livre do mundo, e a competição que acontece em 
Governador Valadares conta com a participação de 47 
países. Esse é o evento oficial da FAI (Federação Aero-
náutica Internacional) e é a principal competição dessa 
modalidade, que determinará o Campeão Mundial de 
Parapente pelos próximos 2 anos. Segunda-feira, foi 
a abertura oficial do evento. Além do Prefeito Mourão, 
participaram da solenidade a Deputada Estadual Elisa 
Costa, o Bispo Diocesano, D. Werner Siebenbrock, e 
representantes da Associação Brasileira de Vôo Livre. 
As provas, que começaram nesta terça-feira e terminam 
no próximo dia 27 de março, estão sendo realizadas 
no Pico do Ibituruna.

Essa é a primeira vez que a competição aconte-
ce no Brasil, e o evento já está conseguindo grandes 
marcas. Além da significativa participação feminina, 
são, repito, 47 países participantes desse mundial 
– uma grande marca para a competição. A façanha de 
conseguir trazer o Campeonato Mundial de Parapente 
para o Brasil foi conquistada em 2003, na conferência 
anual da FAI realizada na Romênia. A representação 
brasileira, realizada pela Associação Brasileira de Pa-
rapente (ABVL) e pela GoUp Brazil, venceu a francesa 
por 15 votos a 12.

Em 2003 e em 2004, o Brasil sediou uma etapa 
do Pré-Paragliding World Cup, evento homologado pela 
FAI que seleciona os competidores para a próxima 
etapa do Paragliding World Cup (PWC). Junto com o 
Campeonato Mundial de Parapente, o Paragliding World 
Cup é o evento mais importante do esporte. Com a re-
alização dos 2 Pré-Paragliding World Cup e do Mundial 
de Parapente, o Brasil entra definitivamente na rota 
mundial das grandes competições de vôo livre. 

Governador Valadares é considerada como um 
dos melhores pontos de vôo do mundo. O pico do Ibi-
turuna, com seus 1.123 metros, é a única montanha 
que se ergue sobre os pequenos montes da região, 
propiciando vôos muito técnicos em 360 graus de di-
reção. A cidade possui cerca de 250 mil habitantes e 
tem muitas opções de divertimento e lazer. A área de 
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vôo sofreu alterações para abrigar o evento e tornar a 
competição ainda mais segura. Nove mil metros qua-
drados de grama foram plantados no local, e muitos 
obstáculos, como antenas e construções, foram re-
movidos. 

Muitas estrelas do vôo livre, como o russo Nicolay 
Shorokhov e o britânico Bruce Goldsmith – os pilotos de 
parapente mais bem colocados no ranking da Federa-
ção Aeronáutica Internacional (FAI) – já estão no Bra-
sil para disputar o Campeonato Mundial de Parapente 
(WPC – Worlds Paragliding Championship) 2005. 

O brasileiro Frank Brown, terceiro no ranking 
mundial, também participa da disputa. Outros grandes 
nomes do esporte estão presentes no evento: o alemão 
Oliver Rossel, o italiano Paolo Zamarchi (mais bem 
colocado no Paragliding World Championship – PWC 
2004), Christian Maurer (atual campeão europeu) e o 
recordista de distância livre, o canadense Will Gadd.

 Volto a ressaltar a participação feminina, pois, 
além da presença da elite mundial do esporte, a 9ª 
edição do Campeonato Mundial de Parapente registra 
a maior participação feminina na história do evento. 
Neste ano, 34 mulheres participam da disputa. É uma 
marca expressiva, ainda mais considerando que esta 
é a primeira vez que a competição é realizada fora da 
Europa. Entre as mulheres que disputarão o Mundial 
estão grandes nomes, como a tcheca Petra Krausova, 
campeã do Mundial de 2003 e do Paragliding World 
Cup de 2004. 

Quero parabenizar minha cidade, bem como to-
dos os seus cidadãos, pela recepção dada ao evento, 
que já é um sucesso.

Aproveito a oportunidade para convidar todos os 
Deputados e Deputadas desta Casa e toda a popu-
lação que nos vê pela TV Câmara a ir a Governador 
Valadares para prestigiar nosso campeonato.

Muito obrigado a todos.

Durante o discurso do Sr. Leonardo Mon-
teiro, o Sr. Zonta, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pela Sra. Fátima Bezerra, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno. 

A SRA. PRESIDENTA (Fátima Bezerra) – Com 
a palavra o Deputado Zonta. 

O SR. ZONTA (PP – SC. Sem revisão do orador.) 
– Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, o contingen-
ciamento do Orçamento da União gerou desastroso 
resultado para o Ministério da Agricultura. Ao registrar 
os cortes que houve, queremos chamar os Deputados 
desta Casa para fazermos um movimento em favor da 
recuperação desse importante orçamento. 

Ninguém discute, e os números estão muito cla-
ros, que o agronegócio brasileiro, que envolve a agricul-
tura familiar e todos os tipos de agricultura e pecuária, 
representa grande a sustentação econômica e social 
ao País, o superávit na balança comercial no decurso 
de anos e 36% dos empregos nacionais. 

Na elaboração do Orçamento, o valor fixado para 
o Ministério da Agricultura foi infinitamente inferior ao 
que corresponderia à sua importância. E os cortes 
ocasionaram certo desastre, motivo pelo qual têm de 
ser revistos imediatamente por parte do Ministério da 
Fazenda e do Ministério do Planejamento. 

De 342 milhões de reais aprovados para custeio 
e investimento no Ministério da Agricultura, fora a EM-
BRAPA, sobraram apenas 68 milhões de reais, ou seja, 
cortaram 80% dos recursos destinados ao Ministério. 

O gabinete do Ministro Roberto Rodrigues, que 
receberia 2 milhões e 100 mil reais, acabou com 164 
mil reais. Parece que estão querendo fritar S.Exa. Não 
dá para admitir. Aquele que é realmente o Ministro de 
destaque do Governo Lula não pode receber esse 
tratamento.

A Secretaria de Política Agrícola, que tinha 53 mi-
lhões e 200 mil reais, acabou com 1 milhão de reais. 

O Fundo de Seguro Agrícola – importante dota-
ção –, que tinha 40 milhões de reais para colocar em 
prática o seguro agrícola este ano, acabou com zero, 
ou seja, foram cortados integralmente os recursos 
desse item do Orçamento. 

Outro ponto para o qual precisamos chamar a 
atenção da Casa e da sociedade brasileira: é funda-
mental, a fim de que se possa exportar, ter recursos 
para manter a defesa sanitária animal e vegetal. 

A Comissão de Agricultura lutou muito para du-
plicar os valores destinados para a defesa sanitária 
animal e vegetal, mas vimos o orçamento de 134 mi-
lhões e 900 mil reais ser reduzido para 37 milhões de 
reais. Trinta e sete milhões é o que gasta o Estado 
de Santa Catarina para manter a defesa. Isso é um 
desastre para quem quer cada vez mais afirmar-se 
como líder nas exportações de produtos alimentícios 
para o mundo.

O Instituto de Meteorologia, que tinha 7 milhões, 
acabou com 2 milhões.

Pasmem, Excelências: a prioridade do coopera-
tivismo, que tinha 16,5 milhões, acabou apenas com 
3,5 milhões. 

A CONAB, que tinha 16 milhões e 600 mil para 
manter o estoque regulador, ficou com 2 milhões.

Não é possível admitir a insensibilidade das áreas 
econômica e de planejamento ao cometer o despropó-
sito de reduzir o orçamento do Ministério da Agricultura 
de 342 milhões para 68 milhões. 
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Precisamos fazer um movimento para recuperar o 
valor anterior, a fim de não assistirmos a um verdadeiro 
desastre no setor do agronegócio, que representa a 
sustentação do País e da balança comercial.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Zonta, a Sra. 
Fátima Bezerra § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Carlos Alberto Leréia, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
– Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PT – RJ. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em boa hora, e como último recurso, 
o Governo Federal decretou estado de calamidade pú-
blica na Saúde do Rio de Janeiro e assumiu o controle 
de 6 grandes hospitais na Capital fluminense. 

Eis as principais medidas adotadas a partir do dia 
11 de março, sexta-feira, para melhorar o atendimento 
à população nos hospitais sob intervenção: reabertura 
do Pronto-Socorro do Hospital Cardoso Fontes, em 
Jacarepaguá; reabertura do Pronto-Socorro do Hos-
pital de Andaraí, fechado desde o dia 23 de fevereiro 
deste ano; criação de 80 leitos nos hospitais Cardoso 
Fontes, Lagoa, Ipanema e Cardiologia de Laranjeiras 
para remanejamento de pacientes em estado grave 
alojados precariamente nas emergências dos Hospi-
tais Municipais Miguel Couto e Souza Aguiar – esses 
pacientes foram internados adequadamente em várias 
Unidades da Rede do Sistema Único de Saúde do Rio 
de Janeiro, inclusive em Hospitais Universitários; re-
manejamento de equipamentos para os hospitais que 
estavam mais sucateados, a exemplo do Hospital do 
Andaraí, que recebeu equipamentos do Hospital da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ; 
abastecimento emergencial dos hospitais com medi-
camentos, material hospitalar e material de consumo; 
por fim, deslocamento para o Rio de Janeiro de 32 
auditores do Ministério da Saúde, que vão analisar a 
aplicação dos recursos de saúde pela Prefeitura Mu-
nicipal e elaborar relatório.

É claro que essa intervenção não vai solucionar, 
como num passe de mágica, os problemas estruturais 
da saúde no Rio, mas garantirá um atendimento mini-
mamente decente àqueles que tanto necessitam dos 
serviços públicos de saúde. As filas andarão, cirurgias 
serão marcadas, médicos não mais passarão receitas 
em papel de pão e por aí afora.

O Prefeito Cesar Maia, que o PFL apresenta ao 
Brasil como um grande administrador, terá que explicar 
o caos em que a Saúde do Rio foi jogada. E que todos 
nós, mandatários da população, jamais façamos da 
saúde pública palco de disputa eleitoral. Se o Prefeito 
do Rio tentou fazer isso para desgastar o Presidente 
Lula, deve estar arrependido, e torcendo, com seu Se-
cretário de Saúde Ronaldo Cezar Coelho, que já foi 
dono de banco, pelo êxito da intervenção.

Agradeço a atenção.
O SR. JACKSON BARRETO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 

– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JACKSON BARRETO (PTB – E. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro 
que o Ministério da Integração, por meio de portaria 
publicada na última sexta-feira, reconheceu o estado 
de emergência no sertão do meu Estado, abrangen-
do 8 Municípios: Canindé de São Francisco, Porto da 
Folha, Poço Redondo, Gararu, Monte Alegre de Ser-
gipe, Nossa Senhora da Glória, São Miguel do Aleixo 
e Nossa Senhora Aparecida.

Estamos aguardando agora as providências do 
Ministério relativamente à situação de seca e de emer-
gência que vivem aqueles companheiros do sertão, 
ao mesmo tempo em que reconhecemos essa me-
dida fundamental para que os pequenos agricultores 
possam obter o direito de usufruir o benefício do se-
guro-safra. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 

– Esta Presidência registra a ilustre visita neste ple-
nário de Marisa Serrano, ex-Deputada Federal e atu-
al Vice-Prefeita de Campo Grande, Estado de Mato 
Grosso do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) – 
Concedo a palavra à ilustre Deputada Zulaiê Cobra. 

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, quero deixar registrado nos Anais da 
Casa um manifesto das Parlamentares tucanas. 

Nós, Deputadas Federais do PSDB, estamos in-
dignadas com o pronunciamento do Presidente Lula 
no Dia Internacional da Mulher. Ele chamou as mulhe-
res de “desaforadas” e nos disse que não tivéssemos 
pressa de chegar à Presidência da República. 

Nós, mulheres, somos poucas, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. Somos poucas nos parlamen-
tos municipais, nos parlamentos estaduais, em todos 
os parlamentos do Brasil. Na Câmara dos Deputados 
e no Senado, também somos poucas. Atualmente, há 
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2 Governadoras, mas antes nunca havíamos tido Go-
vernadoras neste País. 

As mulheres estão lutando para galgar postos que 
os homens ocupam ao longo de anos, mas há ainda 
diferença enorme entre homens e mulheres. Nós so-
mos 10% na Câmara dos Deputados e não chegamos 
a 10% no Senado. 

Não podemos concordar, nós, mulheres do PSDB 
e do Brasil todo, com esse palavreado inadequado, com 
essa brincadeira de mau gosto do Presidente Lula, que 
falou que não podemos ter pressa.

Temos preparo, conhecimento e responsabilidade. 
Quando chegar o momento, vamos, sim, ser Presiden-
te da República. Por que não? Para isso estamos nos 
preparando. Talvez ele não se tenha preparado tanto 
como nós nos preparamos. As mulheres são muito mais 
preparadas que os homens, com a devida vênia dos 
homens. Nascemos preparadas para o mundo, para 
a vida, somos mães. Somos hoje mais da metade da 
população brasileira e somos responsáveis por mais 
da metade dos votos no Brasil todo.

Portanto, nós, mulheres tucanas, repudiamos as 
palavras irresponsáveis do Presidente Lula e estamos 
aqui para dizer a ele que, se quer brincar, vá brincar 
com os homens. Com as mulheres não tem brincadeira, 
não. Somos sérias, honestas e trabalhadoras. 

MANIFESTO A QUE SE REFERE A 
ORADORA

LULA DISCRIMINA AS MULHERES

Trecho do discurso do Presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião do Dia Interna-
cional da Mulher

Mossoró – RN, 8 de março de 2005

“Por último meus companheiros, eu quero 
dizer às mulheres brasileiras que vocês já são 
maioria na população brasileira, já são 52%, 
vocês já têm cargo de vereadora, de prefeita, 
de governadora, eu espero que vocês não 
sejam desaforadas e não comecem a pen-
sar logo na Presidência da República, não. 
Eu espero que vocês vão devagar com essa 
pressa de poder.”

MANIFESTO DAS PARLAMENTARES TUCANAS

Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senho-
ras Deputadas, A luta das mulheres – nossa luta – é 
histórica, difícil e, muitas vezes, ridicularizada.

É uma luta marcada por mortes, mutilações, 
desprezo e subserviência que as mulheres travam, 
diariamente, em todo o mundo.

Conquistamos muitas vitórias, com tenacidade e 
determinação. Sabemos que leva tempo, mas jamais 
abandonaremos as nossas bandeiras de luta pela igual-
dade e pelo direito às mesmas oportunidades.

Somos gratas aos homens que nos acompanham 
nessa jornada, nos incentivando e nos ajudando a 
abrir caminhos.

Neste início de século, esperamos consolidar os 
novos papéis do homem e da mulher na família e dis-
cutir a divisão de poder na sociedade.

Precisamos avançar muito. Em nosso País, o 
desequilíbrio ainda é grande:

– no Congresso Nacional, somos 55 mu-
lheres e 539 homens;

– no Supremo Tribunal Federal, uma mi-
nistra e dez ministros;

– no Superior Tribunal de Justiça, três 
mulheres e 29 homens;

– no Tribunal Superior do Trabalho, uma 
mulher e 16 homens;

– no Superior Tribunal Militar, nenhuma 
mulher está entre seus ministros;

– nunca tivemos uma mulher como Pro-
curadora-Geral da República.

Nos 27 estados da Federação, temos apenas 
duas governadoras.

Nas assembléias legislativas, somos apenas 133 
deputadas e 926 deputados.

Nas câmaras de vereadores, contamos com 6.555 
vereadoras e 45.245 vereadores.

Nos 5.562 municípios temos apenas 418 pre-
feitas.

No Poder Executivo, temos apenas quatro minis-
tras e 31 ministros.

Por isso, é com desgosto e muita indignação que 
ouvimos do Presidente da República um ataque frontal 
à luta que travamos.

Repudiamos a versão de que sua Excelência 
”falou por fala? ou de que fez apenas uma “brincadei-
rinha carinhosa”. A incontinência verbal de Lula não 
será jamais esquecida, porque demonstrou o que lhe 
vai no pensamento, o que sente no seu íntimo.

Somos “desaforadas”, sim. Temos orgulho do 
nosso crescimento e de nossas conquistas.

Queremos ser “desaforadas” o suficiente para 
nos igualar aos homens na divisão do poder, para 
construirmos, juntos, um mundo mais justo e melhor 
para todos.

Nós, as mulheres do PSDB – e, temos certeza, 
as mulheres do Brasil – condenamos a frase infeliz do 
Presidente da República. Reafirmamos que temos, sim, 
o direito de lutar por igualdade. Somos maioria na po-
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pulação. Temos pressa. E pensamos, sim, em chegar 
à Presidência da República.

Secretariado Nacional do PSDB-Mulher
Presidenta: Maiusa Serrano (MS)
SGAS Avenida L-2 Quadra 607 Conjunto “B”, 

Módulo 47 Edifício Metrópolis,
Cobertura nº 2 Brasília-DF
CEP 70200-670
Telefone: (61) 424-0550 – FAX (61) 424-0543 e-

mail: psdbmulher@psdb.org.br
O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem
O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 

– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro que hoje 
pela manhã tivemos a presença na Casa do Ministro 
da Saúde, Humberto Costa, que teve a oportunidade 
de demonstrar que a crise na saúde pública no Rio 
de Janeiro é decorrente da incompetência da gestão 
municipal.

Com todo os dados, demonstrou que a interven-
ção é para fazer com que a saúde pública possa ser 
um serviço de qualidade para a população.

Tenho certeza de que a ação que o Ministro 
está executando tem o apoio de toda a sociedade 
brasileira. 

Esperamos que o Ministro Humberto Costa possa 
continuar esse trabalho. É o que todos desejamos.

Muito obrigado.
  O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 

– Concedo a palavra ao nobre Deputado Max Rosen-
mann.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Exmo. Sr. Presidente, nobres 
membros da Mesa Diretora e Líderes das bancadas, 
Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, a agricul-
tura brasileira, que tem sido fundamental para garantir 
ao País seu dinamismo econômico e social, vive um 
momento de grande apreensão, em que vários fatores 
estão provocando instabilidade e o risco de uma grave 
crise no campo. 

A queda dos preços dos produtos agrícolas, a 
desvalorização do dólar, o aumento no custo da pro-
dução e a queda de safra causada pela seca fizeram 
com que o setor se visse novamente em situação de 
grave risco de prejuízos e desemprego para milhares 
de famílias que sobrevivem da atividade. 

Por isso, defendemos a adoção urgente por parte 
do Governo Federal de um pacote de medidas econô-
micas e administrativas para socorrer a agricultura.

Além do refinanciamento das dívidas dos pro-
dutores rurais, o Governo deve promover uma rene-

gociação dos financiamentos tomados para custeio 
da produção. 

O Governo Federal tem a obrigação de ajudar os 
agricultores neste momento de dificuldade. O agrone-
gócio foi o principal responsável pelo crescimento de 
5,2% do PIB em 2004.

O pacote deve envolver não só o Ministério da 
Agricultura, mas também uma mudança de paradigmas 
da política econômica implementada pelo Ministério da 
Fazenda e pelo Banco Central. 

Sem uma queda consistente nos juros e uma 
mudança na política cambial, as medidas pontuais 
não serão suficientes para reverter o quadro de crise 
no campo. 

Está mais do que na hora de a equipe econômica 
do Governo brasileiro olhar menos para Washington 
e o FMI e preocupar-se mais com a realidade interna 
do País, onde os setores produtivos vivem uma situa-
ção difícil, agravada por uma política que se sustenta 
em juros abusivos e uma voracidade tributária nunca 
antes vista. 

Informações da Federação da Agricultura do Es-
tado do Paraná (FAEP) apontam, por exemplo, proble-
mas como o do trigo, cujos preços estão 20% abaixo 
do preço mínimo de R$24,00 a saca e mesmo assim 
sem mercado, dada a preferência dos moinhos pelo 
produto importado, principalmente da Argentina.

E a cotação da soja no interior do Paraná é de 
R$26,00 a saca, com tendência de queda. O mesmo 
acontece com o milho, que está sendo comercializado 
a R$14,00 a saca. 

Ainda segundo a FAEP, os preços recebidos pe-
los produtores são insuficientes para cobertura dos 
custos de produção, que foram 20% superiores em 
comparação à safra anterior. Pesaram as altas nos 
preços do petróleo e de seus derivados, a exemplo de 
combustíveis, fertilizantes e defensivos. 

No Paraná, segundo o Governo do Estado, houve 
uma quebra na safra de soja de 16,2%, devido à longa 
estiagem que atingiu o Estado nas últimas semanas. 

A expectativa de produção em condições normais, 
que era de 12,4 milhões de toneladas, caiu para 10,4 
milhões de toneladas. 

Os prejuízos econômicos chegam a R$912 mi-
lhões. A colheita da soja começou em meados de fe-
vereiro, e até o momento foram colhidos 15,8%. 

Sem chover em algumas regiões há mais de 30 
dias, já se registra no Estado queda de produção e de 
qualidade de algumas culturas, como soja, milho, feijão 
da seca, algodão, batata da seca, arroz sequeiro, soja 
safrinha e amendoim. As perdas financeiras chegam 
a R$1,10 bilhão.
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Apoiamos as reivindicações dos agricultores, que 
pedem a prorrogação dos débitos vencidos e a vencer 
dos financiamentos, principalmente os de investimen-
tos para os produtores de trigo; a elevação de recursos 
para comercialização de produtos agropecuários; uma 
nova política cambial para diminuir o impacto do valor 
do dólar nos preços dos produtos de exportação; mu-
danças na política de navegação de cabotagem para 
permitir que produtos do Sul do País (milho, trigo, ar-
roz, madeira) sejam comercializados no Norte/Nordes-
te em condições de igualdade com os importados; e 
investimentos urgentes, com recursos da CIDE, para 
recuperar a malha rodoviário e investir nos gargalos 
ferroviários e visando à recuperação dos portos. 

Chegou o momento de o Governo Lula demons-
trar alguma agilidade política e sensibilidade com a 
agricultura, sem a qual o Brasil não teria conseguido 
a recuperação econômica que obteve no ano passado. 
Não podemos perder tempo, sob o risco de ver todos 
os sacrifícios e esforços feitos pelos produtores brasi-
leiros se perderem pela falta de ação.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil. 

Muito obrigado.
A SRA. JUÍZA DENISE FROSSARD (PPS-RJ. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nobre Depu-
tado Carlos Alberto Leréia, pouco falo desta tribuna. 
Quando o faço, é porque aconteceu alguma catás-
trofe.

Todos sabem que sou do Estado do Rio de Ja-
neiro, onde está acontecendo uma intervenção.

Pergunto: onde está a verdade nesse caso de 
intervenção do Ministério da Saúde nos hospitais do 
Rio de Janeiro? 

O Prefeito Cesar Maia recebeu a notícia da in-
tervenção aliviado, porque acusa o Governo Federal 
de negligência no repasse dos recursos financeiros, 
ao abrigo do SUS. 

Francamente, não sei se é possível que o Minis-
tério deixe de repassar os recursos provenientes do 
SUS, por conta do critério estabelecido pelo Decreto 
1.232, de 30 de agosto de 1994. Mas há que se dar 
um crédito ao Prefeito.

Mas é verdade também que o Ministro da Saúde 
informa que fez a intervenção por conta do “estado de 
total abandono e calamidade em que se encontram os 
hospitais públicos administrados pela Prefeitura do Rio”, 
indo além quando, num documento que intitulou Nota 
de Esclarecimento, que recebi hoje pela manhã no 
meu gabinete, firmou os conceitos de “incompetência 
na gestão”; “incapacidade no uso de recursos finan-
ceiros disponíveis” e “acordos desrespeitados” para se 

referir ao desempenho da Prefeitura na administração 
dos hospitais públicos. 

E no meio dessas versões ainda surgiu a notí-
cia de ter a Prefeitura aplicado 30 milhões do SUS no 
mercado financeiro, enquanto nos setores de emer-
gências dos hospitais havia gente morrendo por falta 
de atendimento médico. 

Seja qual for a razão da intervenção, a verdade 
é que o sistema público de saúde no Rio de Janeiro 
há muito tempo dá sinais de esgotamento e, por mais 
que eu precise acreditar que a intervenção vai resolver 
o problema, não consigo ver como. 

Um fato alimenta a minha descrença na possibi-
lidade de uma solução definitiva exclusivamente por 
meio da intervenção federal, um fato que os adminis-
tradores públicos preferem desconhecer: as filas nos 
hospitais públicos são o resultado da negligência, da 
leniência, do pouco caso e da prioridade nenhuma que 
os Governos destinam às demais políticas públicas. 

Não é por mero acaso ou para preencher espaço 
vazio em papel branco que o art. 3º da chamada Lei 
Orgânica da Saúde – Lei 8.080, de 1999, que criou o 
SUS – afirma que “a saúde tem como fatores determi-
nantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, 
a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e 
o acesso aos bens e serviços essenciais...” 

E diz mais: que “os níveis de saúde da popula-
ção expressam a organização social e econômica do 
País”. 

E diz mais ainda, no parágrafo único do mesmo 
artigo: “Dizem respeito também à saúde as ações que 
(...) se destinam a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social”. 

Está claro, portanto, que a lei reconhece uma 
relação de causa e efeito entre a qualidade das mais 
diversas políticas públicas e a demanda por serviços 
de saúde pública, situação que a superlotação dos 
hospitais públicos confirma. 

Ora, 
onde falta o saneamento básico; 
onde há desnutrição; 
onde corre esgoto a céu aberto; 
onde falta moradia digna; 
onde existem a desordem urbana e a desordem 

no trânsito; 
onde há violência e criminalidade; 
onde a falta de informação e de educação e a 

desigualdade de renda abrem espaços à gravidez pre-
coce e aos abortos em fundo de quintal; 

onde se trata com pouco caso a velhice e a ado-
lescência; 
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onde falta a medicina preventiva; 
onde se desrespeita o profissional da área de 

saúde; 
onde impera a corrupção, o desperdício e a falta 

de respeito com os recursos públicos e 
onde o estado estressa as relações sociais por 

incompetência e irresponsabilidade, ou seja lá por 
que razão for, cresce a pressão sobre os hospitais, 
assim como cresce a procura por serviços de saúde 
pública. 

Não é por outra razão, a não ser pela imprestabili-
dade das políticas públicas praticadas pelos Governos, 
tanto o municipal, quanto o estadual e o federal, que 
as emergências dos hospitais do Rio estão repletas de 
gente que nem no momento da dor encontra o apoio 
dos Governos. Apoio pelo qual paga caro, pelo qual 
recolhe pesados tributos. 

Ao priorizarem investimentos em publicidade, 
em detrimento dos investimentos em políticas públicas 
capazes de reduzir as dificuldades sociais da popula-
ção, os administradores públicos impõem sofrimento 
à população e lotam os hospitais.

Quando os administradores públicos buscam 
primeiro os seus interesses partidários e eleitorais e, 
por conta disso, loteiam a máquina pública, oferecen-
do os cargos públicos de presente aos amigos e aos 
correligionários, outro não pode ser o resultado senão 
a calamidade pública e o sofrimento da população. 

Tomara que o mau exemplo dado pelo caso dos 
hospitais do Rio sirva à uma revisão nessa rotina da-
nosa, que transforma o estado em instrumento de ação 
partidária e eleitoral.

Por enquanto, outro caminho não nos resta a não 
ser aguardar o fim de tudo isso e, dependendo do que 
vier a acontecer, impor responsabilidade penal aos 
que causaram os danos que os jornais estão a apre-
sentar todos os dias.

Sr. Presidente, minha intervenção não é ainda 
para afirmar que este ou aquele é culpado. É para 
exigir auditoria, que a lei determina seja permanente, 
para que possamos compreender essa troca de acusa-
ções, enquanto a população está morrendo na cidade 
do Rio de Janeiro. 

Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PMDB-SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Código de Defesa do Consumidor 
chegou em 1990 para proteger o cidadão, tido como 
a parte mais fraca nas relações de consumo, e para 
repudiar práticas danosas que tanto prejudicam a co-
existência pacífica na sociedade contemporânea.

Ao estabelecer que são nulas de pleno direito 
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 

produtos e serviços que forem considerados iníquos, 
o consumidor passa a ser amparado com eqüidade, 
o que significa justiça, preservando sua crença e pre-
valecendo a sua boa-fé.

A 14ª edição da Sondagem de Expectativas do 
Consumidor, realizada recentemente pela Fundação 
Getúlio Vargas, revela que a confiança do consumidor 
na economia do Brasil é boa para 13,3% e ruim para 
33% dos entrevistados. 

O estudo aposta que houve piora quanto à si-
tuação futura do País. A credibilidade caiu de 46,4% 
para 45,4%. Os motivos são conhecidos: alta taxa de 
juros, elevada carga tributária, excesso de encargos 
sociais sobre a folha salarial, baixo volume de investi-
mentos externos, muita burocracia oficial – fatores que 
propiciam produtos e serviços mais caros, diante do 
pequeno crescimento econômico, da queda de renda 
do trabalhador e da baixa ativação dos negócios.

O consumidor encontra-se estarrecido perante al-
guns relatórios que revelam, por exemplo, que a quan-
tidade de água encontrada nos frangos congelados é 
superior aos 6% estabelecidos pela legislação, e em 
alguns casos já identificados de quase 100% acima 
do determinado.

O brasileiro consome em média 28 quilos de fran-
go por ano. Com isso, gasta cerca de R$85,00, e paga 
R$10,00 pelo preço da água congelada embutida no 
produto – um prejuízo superior a R$1 bilhão.

Se existe segredo em revelar o comportamento e 
a postura da pessoa, não deve haver para repudiar a 
propaganda enganosa de um produto ou serviço dis-
ponível no supermercado, no empório, no consultório 
ou no escritório.

O Dia Nacional do Consumidor é comemorado 
em 14 de março em todas as Regiões brasileiras. Se 
realmente existe festa, deve ser dos PROCONs, que 
são entidades governamentais criadas por lei e prestam 
importantes informações, ora educando, ora conscien-
tizando o consumidor sobre seus direitos e deveres, 
aceitando reclamações e encaminhando-as para ins-
tituições, governamentais ou não, mas responsáveis 
pela melhora no consumo das famílias brasileiras, que 
movimentou cerca de R$970 bilhões em 2004 – o cor-
respondente a 57% do PIB.

Observo que os PROCONs existem para promo-
ver a defesa do consumidor, mas é imprescindível que 
participem ativamente na vigilância de seus direitos e 
interesses, pesquisando preços, boicotando fornece-
dores, comerciantes e prestadores de serviços ines-
crupulosos, desonestos e prepotentes. 

Com humildade, peço que recaia uma luz divina 
sobre os consumidores, fornecedores, indústrias, co-
merciantes e prestadores de serviços, para que tenham 
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um relacionamento sincero e profícuo e valorizem sem-
pre o respeito, a dignidade e a paz universal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as escolas 
brasileiras, cada vez mais conscientes das necessida-
des que se impõem na era da globalização, buscam 
com seriedade manter-se sintonizadas com os novos 
tempos, tendo o objetivo de formar cidadãos críticos 
capazes de enfrentar as inúmeras adversidades da 
vida, porém, nem sempre têm estímulos para desem-
penharem suas funções, essenciais para o desenvol-
vimento da Nação. 

É nítido que o nível de escolarização melhorou 
nas últimas décadas. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, nas 5 Regiões do País 
houve avanços na situação educacional. Dos estudan-
tes a partir dos 5 anos de idade, 81,2% estão matricu-
lados em escolas públicas, e o analfabetismo caiu de 
15,6% para 10,6% nos últimos 10 anos.

Embora a educação tenha evoluído, os centros 
de ensino formal vivem graves situações de precarie-
dade. As lamentáveis características negativas que 
se apresentam assinalam a morte cultural de suces-
sivas gerações, as quais nos substituirão nos próxi-
mos tempos. 

Os índices de exclusão educacional são gritantes, 
visto que não há probabilidade de se ter desenvolvi-
mento socioeconômico com tal desintegração. 

É inaceitável a degradação das escolas públicas, 
imersas na indigência, e intolerável a falta de professo-
res, que, quando efetivos, são remunerados de maneira 
aviltante e não têm incentivo à formação continuada, 
o que conseqüentemente entrava o avanço das ativi-
dades docentes. 

As escolas deste País devem ser referência em 
termos de qualidade, bem como o seu objetivo básico 
deve ser o de contribuir para formar homens cultos, 
com inteligência criadora e qualidades éticas e morais 
para irradiar os benefícios adquiridos pela educação, 
um grande instrumento de inclusão social.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de acor-
do com o livro Datas Comemorativas, editado por esta 
Casa do Povo, 19 de março será o Dia da Escola. 

Espero que, ao ensejo dessa data, tendo em vista 
o tema nela enfatizado, surjam discussões em torno da 
educação brasileira e da precariedade em que estão 
milhares de escolas deste imenso País, objetivando não 
apenas erradicar o analfabetismo e a evasão escolar, 
como também propor um novo modelo educacional, 
que vise à formação de pessoas socialmente respon-
sáveis e contribua para acabar de vez com o termo 
“sociedade semi-ágrafa”, pois as pessoas devem ser 
instruídas para conseguirem a participação social in-
dispensável aos filhos de uma Nação moderna. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, segundo 
todos cientistas, a democracia é um regime político, e 
para os entendidos é uma arte de equacionar conflitos 
e interesses em benefício da humanidade.

Para a pensadora Simone Beaumont, “a demo-
cracia bem empregada é uma bênção; mal empregada, 
uma calamidade”. 

Com certeza é o regime que valoriza a liberdade, 
que oferece oportunidades iguais, repudia o totalitaris-
mo, abomina a corrupção, o crime organizado e as de-
sigualdades culturais, raciais, sociais e econômicas.

Em 1985, com a eleição do Presidente Tancredo 
Neves e com a posse de José Sarney na Presidên-
cia da República, ambos incentivadores e líderes do 
PMDB, reinstalou-se em nosso País a democracia, 
símbolo da grandeza da fraternidade, da igualdade, da 
solidariedade entre irmãos e de diferentes categorias, 
propiciadora da paz universal. 

Assim, a história do PMDB funde-se com a His-
tória do Brasil, e no presente o partido luta pelo aper-
feiçoamento das conquistas democráticas, objetivando 
garantir a estabilidade política e sobretudo avançar na 
área social em favor de todos. 

É o exercício pleno da democracia que impede 
a implantação do regime autoritário que não permite 
a existência da propriedade privada, da escolha do 
trabalho, do aperfeiçoamento laboral e do destino de 
ir e vir com total liberdade.

É o regime democrático que assegura a garantia 
da livre expressão de pensamentos, idéias, posiciona-
mentos e decisões ao consentir liberdade à imprensa 
e ao enaltecer os direitos e os deveres dos cidadãos, 
que são pilares que sustentam a dignidade plena. 

Louvo a iniciativa da Câmara dos Deputados de 
realizar sessão solene no dia de hoje em comemoração 
ao 20º Ano de Redemocratização do Brasil.

Que Deus continue iluminando nossas autori-
dades constituídas dos 3 Poderes da República para 
garantirem os valores da democracia em prol da gran-
deza do nosso imenso País!

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este meu 
pronunciamento seja divulgado pelos órgãos de co-
municação desta Casa Legislativa.

Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PMDB-PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, hoje estaria completando 50 anos o 
notável líder político que o Brasil perdeu, ainda moço, 
Luis Eduardo Magalhães. 

O que mais nos chama a atenção na trajetória 
política de Luis Eduardo Magalhães é que ele, embo-
ra tenha falecido tão jovem, aos 43 anos de idade, já 
era um mestre na arte da política. Arte que começou a 
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exercer muito cedo, aos 18 anos de idade, como oficial 
de gabinete do pai, então Governador da Bahia.

Seu primeiro cargo eletivo foi conquistado aos 
23 anos, quando se elegeu Deputado Estadual pela 
extinta ARENA, com a maior votação já dada a um 
Deputado Estadual na história política do Estado – 
125.338 votos. 

Em 1982, reelegeu-se Deputado Estadual, des-
sa vez pelo PDS. Foi eleito Presidente da Assembléia 
Legislativa da Bahia, cargo em que permaneceu por 2 
anos. Em 1986, elegeu-se Deputado Federal, com 138 
mil votos, a maior votação do Estado naquele ano.

Ao assumir o cargo de Deputado Constituinte, 
Luis Eduardo era tratado como “o filho de ACM”. Ra-
pidamente, no entanto, ele mostrou que estava pron-
to para fazer um vôo solo e conquistou o apreço de 
correligionários e opositores, com sua maneira muito 
peculiar de ouvir a todos com atenção, temperando 
com senso de humor e gentileza o relacionamento 
com seus pares.

Quando foi escolhido para liderar o PFL na Câ-
mara, em 1992, Luis Eduardo já tinha ganhado pro-
jeção nacional e era respeitado inclusive pelos seus 
opositores, que nele reconheciam a importante virtude 
de sempre cumprir os acordos firmados. 

Em fevereiro de 1985, com apenas 39 anos de 
idade, foi eleito para assumir a Presidência desta Casa. 
Com pulso firme e admirável capacidade de negocia-
ção, teve um desempenho brilhante na condução de 
votações decisivas para o País. Sob sua presidência, 
a Câmara dos Deputados votou 656 matérias, dentre 
as quais 14 emendas constitucionais. Dentre outras 
votações importantes, foi aprovado o novo conceito 
de empresa nacional, derrubado o monopólio estatal 
do petróleo, das telecomunicações e da distribuição 
de gás.

Foram passos de extrema importância para aper-
feiçoar uma Constituição que ele próprio considerava 
falha – prolixa, conservadora e sem condições de dar 
ao País as condições de enfrentar os desafios do cresci-
mento e reverter o quadro de desigualdades sociais.

A morte tão prematura de Luis Eduardo Maga-
lhães, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é uma 
perda irreparável para o patrimônio político nacional. 
Sua carreira foi brilhante e serviu de exemplo para to-
dos aqueles que o conheceram. Luis Eduardo ainda 
tinha muitos patamares para galgar na política, e ele 
certamente o faria com a mesma competência e bri-
lhantismo demonstrados até então.

Quero saudar seus familiares e amigos e reafirmar 
a enorme admiração que todos nós, do PMDB, temos 
pelo valioso legado político deixado pelo querido Luis 
Eduardo Magalhães.

Muito obrigado.
O SR. VITTORIO MEDIOLI (PSDB-MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, segundo o cientista político Gaudêncio 
Torquato, os desvarios da Língua Portuguesa, as im-
propriedades lingüísticas e geográficas, as gafes di-
plomáticas, as “mancadas” do Presidente Lula não 
atingem sua popularidade junto ao eleitorado menos 
aculturado, que é a grande maioria neste País. 

Os pronunciamentos dele se situam, em conteúdo 
e forma, muito acima da média de quanto o brasileiro 
comum tenha a capacidade de criticar. Ainda, o jeito 
popularesco cativa a massa dos eleitores que nem se 
apercebe das impropriedades e da fantasmagoria de 
certas expressões. 

A sensação – certa ou errada – é que o destino 
do País está nas mãos de um defensor do povo. Con-
tudo, no andar de cima, mais arejado pela cultura e 
pela ciência, a sensação é que o Presidente não sabe 
ao certo o que está dizendo e, conseqüentemente, o 
que está fazendo. 

Nesse contexto conturbado, o eleitor comum 
acredita que Lula esteja de verdade a favor de um au-
mento salarial expressivo e restaurador da capacidade 
de compra quando se pronuncia como tal. 

Recebe a impressão de poder contar com um 
guardião dos injustiçados, um sujeito que saiu do povo, 
compreende e prioriza o povo, que fala como ele e a 
ele voltará. Poucos, entretanto, se aperceberam de 
que no dia seguinte à defesa de uma reposição digna 
de salário, o aumento proposto pelo Presidente, via 
Ministro do Planejamento, foi de apenas 0,1%. 

A cena preparada confundiu alhos e bugalhos.
Óbvio que Lula sabia; óbvio que se tratou de de-

fesa prévia de uma decisão que seria oficializada no 
dia seguinte; óbvio que serviu para desorientar a opi-
nião pública e minorar o impacto; óbvio também que 
a maioria dos comentaristas de plantão no Palácio se 
apercebeu disso. Mas o que não pode ser considerado 
óbvio é justamente a omissão da mídia. 

Em 24 horas um presidente diz sem vacilo uma 
coisa e consegue o contrário. Estranho ou maquiavé-
lico? E seria apenas esquisito, como são certos pro-
nunciamentos de Lula, não fosse um escândalo. 

A recomposição substantiva defendida com fu-
ror virou, noutro dia, defasagem salarial, a mesma 
que na época de candidato prometia resgatar. Foi um 
acaso? Não. 

Tratou-se de estratégia meticulosamente estu-
dada para suavizar os aspectos negativos de uma 
decisão impopular. 
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Isso não seria possível com tanta desenvoltura, 
ou cinismo, sem a pressão que exercem as contas bi-
lionárias de propaganda da União.

A “comunicação” e o próprio Presidente não can-
sam de dizer que querem “boas notícias”, um clima 
de confiança, balões coloridos e animação de cha-
ranga. 

O recado está dado. Óbvio que nada surpreen-
da.

Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, comemorou-se ontem, no mundo inteiro, o Dia 
Internacional do Consumidor. Mas a grande verdade é 
que o consumidor não tem muito o que comemorar.

Recente pesquisa realizada no Brasil apontou 
vários problemas com a informação aos usuários dos 
serviços 0800.

Como não poderia ser diferente no nosso País, 
quem sempre acaba pagando a conta é o consumidor, 
que, se antes não conseguia falar com os atendentes, 
agora recebe várias informações erradas ao solicitar 
os serviços às empresas. 

E qual não é a decepção de todos, Sr. Presiden-
te, que imaginamos que esse serviço por ser gratuito 
não é bem executado pelas empresas. 

Sei o quanto é dolorosa situação como essa, que 
só veio prejudicar uma legião de pessoas, que, não ten-
do outra saída, são obrigadas a recorrer a um serviço 
que, de acordo com o Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor, deveria ser bem prestado.

Os consumidores não têm saída para contornar 
essa situação, pois precisam saber suas informações 
de alguma forma.

Espero que as autoridades de Defesa do Consu-
midor sejam tomadas de bom senso e adotem medi-
das para contornar essa situação, trazendo de volta ao 
serviço 0800 a eficácia necessária, ajudando aqueles 
que realmente precisam desse serviço.

Registro o fato, Sr. Presidente, hipotecando a 
minha irrestrita solidariedade a todos os consumido-
res que foram prejudicados com o abuso, que é a má 
prestação de um serviço de tão grande relevância para 
a população. Ao mesmo tempo, espero que as autori-
dades governamentais, interessadas na melhoria do 
bem-estar da população, tenha o discernimento neces-
sário a um final feliz de toda essa problemática. 

Renovo as minhas esperanças de que, qualquer 
que seja a solução, a população seja beneficiada.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, para falar sobre a caminhada da cida-
de do Rio de Janeiro rumo ao reconhecimento interna-
cional, que, por meio da qualidade de vida, conferida 

pela consultoria internacional de recursos humanos 
– Mercer – ganhou mais fôlego. 

A campanha de combate à dengue em 2003 
fez a nossa cidade subir duas posições no ranking 
da Pesquisa Mundial de Qualidade de Vida relativa 
ao biênio 2004/2005, apesar de os Municípios brasi-
leiros ainda estarem longe do topo da lista que inclui 
215 cidades.

Sr. Presidente, sempre almejamos melhorias na 
vida da nossa população, principalmente no que diz 
respeito à saúde. Sempre foi nosso desejo que nos-
sa cidade se alinhasse a outras que são destaque 
no que concerne à qualidade de vida. Cidades como 
Genebra, na Suíça, Vancouver, no Canadá, Viena, na 
Áustria além de outras que ocupam os lugares mais 
altos dessa lista. 

O povo carioca orgulhar-se-ia dessa honraria, 
principalmente quando se constata que a avaliação 
é feita com base nos diferentes estágios de evolução 
de uma cidade a partir de suas peculiaridades essen-
ciais, como a ocupação do homem e os fatores cultu-
rais que a influenciaram, entre outros mecanismos de 
desenvolvimento.

Este fato não deixa de ser auspicioso, Sr. Pre-
sidente, no momento em que as atenções do mundo 
moderno se voltam para a melhoria da qualidade de 
vida entre países em crescimento.

Não fora o adensamento populacional que avan-
ça sobre a periferia dos centros urbanos, a qualidade 
de vida seria ainda melhor. Mas, como o Brasil é con-
siderado nação emergente no contexto das nações 
que despontam para o Terceiro Milênio, contenta-nos 
saber que estamos saindo realmente do subdesen-
volvimento.

Isso, apesar de estarmos às voltas com essa onda 
de violência em todo o território nacional.

Inserido no contexto de grandes cidades pelo 
mundo afora, a cidade do Rio de Janeiro tem realmen-
te amplas condições de se transformar em importante 
centro de desenvolvimento do cenário mundial, mercê 
do trabalho incansável do seu valoroso povo. 

São muitas as lições que podemos tirar de mais 
essa ocorrência. A primeira é que a boa condição da 
saúde de um povo não é patrimônio histórico, mas 
conquista diária, triunfo de uma campanha permanen-
te. Podemos dizer que o preço da saúde é a eterna 
vigilância... 

Compete-nos, pois, sempre convocar os cida-
dãos para uma luta sem tréguas contra a dengue. O 
interesse não é apenas da União, dos Estados e dos 
Municípios: diz respeito a cada um de nós, brasileiros, 
conscientes de que a saúde pública não pode ser pri-
vilégio de ninguém, porque é direito de todos.
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O Brasil tem dado provas, a si mesmo e ao mundo, 
de que sabe responder com determinação e firmeza 
aos problemas que o desafiam. Assim, combatamos 
a dengue, em nome do respeito e da assistência mé-
dica devidos ao povo, ao homem comum, ao cidadão 
anônimo.

Esta, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
atitude que esperamos do Governo na guerra com que 
haveremos de abater a dengue. A vitória, mais do que 
da União, dos Estados e dos Municípios, será do Brasil 
e do povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, registro o pronunciamento que fiz, ontem, no 
Seminário Cultura e Desenvolvimento, em comemora-
ção aos 20 anos do MINC, que aconteceu no Auditório 
Guimarães Rosa daquele Ministério.

PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFE-
RE O ORADOR

20 ANOS DO MinC

O papel estratégico da cultura para o novo pro-
jeto da Nação

Conferência Deputado Paulo Delgado
Presidente da Comissão de Educação e Cultura
Srs. Ministros Gilberto Gil, Jaques Wagner e Valdir 

Pires, Sr. Senador Hélio Costa, Presidente da Comissão 
de Educação do Senado. Demais membros da mesa, 
Senhores Secretários Juca Ferreira, Sérgio Xavier e 
Célio Turino. Senhoras e Senhores.

Inicio agradecendo o convite e homenageando 
este Ministério nos seus 20 anos, fundação que coin-
cide com o início da 5ª República, a redemocratização. 
Homenageio ainda seu primeiro titular, José Aparecido 
de Oliveira, também idealizador da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa – CPLP.

Falarei como li em Mário Quintana: “Estilo é a 
deficiência que faz com que uma pessoa só consi-
ga escrever como pode”. Falo como posso, esse é o 
meu estilo.

A cultura é a parte herdada da identidade pes-
soal e da nação. 

Seu valor somente se afirma quando corre risco 
de extinção. Assim é a Vida, as coisas só se revelam 
à consciência por meio da frustração que provocam. 
Depositária de um carisma, a cultura é mais do que 
um poder. Como um paradoxo, a política cultural tem 
dupla dimensão: uma afirmada desde 1891 por Oscar 
Wilde na “A verdade das máscaras”: em arte (e cultura) 
verdade é aquilo cujo contrário também é verdadeiro. 
Outra é de que não se trata de ter um discurso para 
submeter o país a uma camisa-de-força, já que a cul-

tura é incompatível com a idéia do óbvio, próprio do 
discurso da arrogância. A cultura nasce e vive na mais 
ampla fricção da vida e é uma área onde o preconceito 
não se inclui na categoria de pensamento que o direito 
de livre opinião protege.

Trata-se, pois, de um assunto estratégico e da 
mais alta relevância democrática que, para cumprir o 
seu papel, deve buscar eficiência para abranger todas 
as suas manifestações, inteligência para processá-las 
com sensibilidade, diligência para não ser injusto, efi-
cácia para dar respostas articuladas e transparência 
para favorecer a agregação de novos atores e assegurar 
controle social aos recursos que movimenta.

Trata-se de observar a vida sob condições cultu-
rais e estar seguro de que ninguém é só sua condição 
social, pois mesmo nas regiões e bairros onde as ca-
rências materiais predominam, muitas vezes, se eviden-
ciam a grandeza da cultura espiritual e sua criatividade. 
Podemos mesmo dizer que ninguém sobreviveria se 
fosse pobre somente, num país onde é caro ser pobre 
e muito barato ser rico. Trata-se ainda de ir formando e 
conformando nossa Arca de Noé, autarquia absoluta 
a navegar, construindo o compêndio do Brasil, essa 
enciclopédia da nossa diversidade de espécies, confi-
gurada como responsabilidade da União, dos Estados 
e Municípios conforme afirmam os Arts. 23, 215, 216 
dentre outros da nossa Constituição. Trata-se essen-
cialmente de articular Cultura e Desenvolvimento como 
bem defende o nosso Ministro Gil, onde a direção é 
mais importante do que a velocidade sem que isso 
signifique conformar-se com a rigidez orçamentária 
da área, que lhe retira o ritmo essencial. 

A cultura não é um sistema formal que deve ser 
encarado como espírito analítico clássico: composto 
cujos elementos podem ser dissociados. Sua índole 
não é a de um mosaico em que pedras convivem umas 
com as outras sem que tal coexistência afete a natu-
reza de cada pedra. As manifestações Culturais não 
são moléculas indiferentes umas as outras. Cultura é 
o ser e o vir a ser que ultrapassa todos os limites. As 
fronteiras nacionais são insuficientes para, cultural-
mente, fazer as pessoas entrarem na freqüência umas 
das outras, ainda mais em um País continental como 
o nosso com tantos vizinhos e um litoral tão extenso. 
Dos bens e costumes de um país, a melhor expressão 
de sua identidade são os bens e os costumes cultu-
rais. Na dimensão e importância de cada um, todos 
têm sua essência. Uma nota musical fora do tom ou 
não, a vulgar ou não combinação de cores e tintas, a 
boa ou má literatura, o mais sofisticado artesanato ou 
não, tudo é no fundo a mesma coisa, como o é, uma 
abominável ou não, empada de botequim. A grande 
revolução dos costumes foi a substituição do tempo 
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da natureza – noite, dia, hora, estações do ano – pelo 
tempo da cultura, o tecido da rede de condicionamen-
tos modernos muito mais poderosos e permanentes. 
Esta dimensão plena da cultura desperta o poder pú-
blico para a economia da cultura, a função social e 
psicológica da subjetividade, como fator agregador e 
germinador da vida democrática brasileira.

Não é possível nestes termos deixar de homena-
gear o Presidente Lula e a decisão de forte conteúdo 
simbólico do seu governo de ter um artista no Ministério 
da Cultura. E é dele, nosso querido e universal Gilberto 
Gil a afirmação de que a “cultura é também um novo 
mercado de bens e serviços. Esse tripé – industrias 
criativas, propriedade intelectual e diversidade cultural 
– vai reger tudo. Está tudo junto, a cultura como cidada-
nia, como economia e como fator de coesão, inclusão e 
– num alerta próprio de pedagogo, Ministro da Defesa 
ou da Justiça –deslocamento do risco social.” 

O papel estratégico da cultura repõe o Estado 
na condição de regulador e articulador de interesses. 
Reinvenção institucional destinada a harmonizar, ar-
ticular e misturar diversidades e conflitos. Ir além dos 
grandes clichês – samba, carnaval e futebol – e bus-
car a dimensão profunda da inserção global do nosso 
povo, uma das mais universais das nações. Não é por 
outro motivo talvez que o Passaporte brasileiro seja 
um dos mais falsificados do mundo. Todos os cidadãos 
da Terra podem ter cara de brasileiro. 

Um planejamento democrático estratégico deve 
deixar prosseguir a vida real, agindo mais por fluxo do 
que por metas, cuidando da universalização da equi-
dade e da centralização dos programas e produtos 
gerados por uma política cultural para todos. 

Como deve ser o Plano Nacional de Cultura e o 
Sistema Nacional de Cultura. Arrisco a sugerir, ousa-
dia legislativa de forma a termos uma gestão especial 
para as cidades históricas, novo padrão de prefeitos, 
nova mentalidade. A Comissão de Educação e Cultu-
ra da Câmara dos Deputados está à disposição deste 
Ministério para esta cruzada de renovar sempre, sem 
perder a tradição. 

É a Cultura mais do que a civilização que é ca-
paz de conter e redirecionar a pulsão humana para a 
agressão e destruição. E o papel de Estado e do po-
der público é sempre se orientar pela memória do que 
fez, e o orgulho de criar as condições para o que está 
por fazer, dando dimensão concreta e estratégica às 
competências e prerrogativas da União.

Ao reiterar o agradecimento pelo convite, encer-
ro, sabendo que não temos acertos de conta com o 
passado, mas, sim, com o futuro e sua tríplice poten-
cialidade; a união das forças produtivas avançadas 

às forças culturais estimuladas e aos interesses da 
sociedade e do povo.

Parabéns pelo aniversário!
Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, um dos maiores desafios do Brasil na atualida-
de é identificar fontes alternativas de energia. Estudos 
científicos mais recentes demonstram que o petróleo 
é uma fonte exaurível de energia. Nesse sentido, to-
das as iniciativas para criar condições de entrada no 
mercado de outras fontes de energia deve ter o apoio 
desta Casa.

Recentemente, foi aprovada medida provisória 
que disciplina a mistura de biodiesel no diesel tradi-
cional comercializado nas bombas, no percentual de 
2% por litro. Em breve o País poderá sentir as vanta-
gens econômicas e ecológicas proporcionadas pelo 
biodiesel. Esta talvez será a maior revolução para o 
sistema energético do Brasil, só comparável ao surgi-
mento do parque hidroelétrico do País, um dos mais 
importantes do mundo.

Recentemente, Sr. Presidente, foi instalado no 
meu Estado, Goiás, o Comitê-Executivo do Programa 
Goiano do Biodiesel. O programa, além de estimular 
a cadeia produtiva do biocombustível no Estado, ofe-
recendo novas oportunidades para produtores rurais, 
representa um grande avanço em termos de preser-
vação ecológica e incremento da chamada economia 
auto-sustentável.

Para se ter idéia do vigor do biodiesel, vale lem-
brar que o Brasil já conta com a infra-estrutura neces-
sária para produção desse tipo de combustível em 
larga escala. 

Além da rotatividade de plantações, tão impor-
tantes para recuperação do solo, o biodiesel reduzirá 
sensivelmente o lançamento de poluentes na atmos-
fera, contribuindo decisivamente para o Brasil cumprir 
o Protocolo de Kyoto, o mais importante acordo inter-
nacional de controle de emissão de gases nocivos na 
atmosfera terrestre.

Goiás é o segundo Estado brasileiro a lançar o 
comitê estadual do biodiesel, mais uma prova da po-
lítica correta que o Governador Marconi Perillo adota 
em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento 
sustentado.

Hoje é possível se extrair combustível de produtos 
como a soja, mamona, girassol, dendê, babaçu, pequi, 
entre outros. Nesse sentido, Goiás mais uma vez sai 
na frente, até pelo fato de ser hoje um dos Estados 
que mais plantam soja no Brasil.

Gostaria, Sr. Presidente, de parabenizar o Gover-
nador Marconi Perillo pela feliz iniciativa e sugerir a esta 
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ilustre Casa que faça um amplo debate, envolvendo os 
mais diversos setores da sociedade organizada, sobre 
a importância de o Brasil firmar-se como a primeira na-
ção do mundo a ter um planejamento estratégico em 
relação às fontes alternativas de energia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, faço uso da palavra na tarde de hoje 
para registrar a realização do 31º Congresso Nacional 
dos Cronistas Esportivos, no auditório Salomão Baruki, 
Campus Pantanal da UFMS, em Corumbá, Capital do 
Pantanal, seguido de show musical do artista sul-mato-
grossense Marcelo Loureiro.

O evento, organizado pela Associação dos Cro-
nistas Esportivos de Mato Grosso do Sul, contará com 
a participação de cerca de 120 profissionais de todo o 
Brasil, entre eles alguns de renome, como Galvão Bue-
no e Fiori Gigliotti. Até o dia 20, jornalistas e radialistas 
da área estarão discutindo assuntos importantes sobre 
a profissão e o futebol brasileiro, além da eleição da 
nova diretoria da Associação Brasileira dos Cronistas 
Esportivos – ABRACE.

O evento coroa de êxito um segmento responsável 
pela propagação do esporte no País e em Mato Grosso 
do Sul. Esses profissionais, mesmo com as mudanças 
mercadológicas das rádios brasileiras, resistem com 
bravura na atividade, superando dificuldades como 
baixos salários, queda de anunciantes e precariedade 
das condições de trabalho. 

Tenho admiração pessoal por esses comunica-
dores, apaixonados pelo que fazem e conscientes do 
papel do esporte no entretenimento, na integração na-
cional e na inclusão social, descobrindo e projetando 
talentos esportivos que tanto orgulho trazem aos bra-
sileiros, reafirmando o nosso sentimento nacionalista 
e a valorização da nossa auto-estima.

Gostaria de, em particular, homenagear o jorna-
lista e radialista José Mário Mendonça, o mais expres-
sivo cronista esportivo do nosso Estado. Ao falecer, ele 
deixou saudade e um vazio na crônica esportiva do 
sul-mato-grossense. Esse vazio vem sendo preenchi-
do por profissionais perseverantes, como Arthur Mário, 
J. Nogueira, Pereira Guedes e mais recentemente por 
novos talentos, como Ramão Cabreira, que, além da 
dedicação à profissão, encontram tempo para ajudar 
na construção política de um Brasil mais justo para 
todos. 

Parabéns aos colegas cronistas esportivos e su-
cesso no evento. 

Muito obrigado.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o grupo Greenpeace é conhecido opositor do 
programa nuclear brasileiro e da energia nuclear de 
uma forma geral em todo o mundo. Mas o que se vem 
observando é que essa organização não-governamen-
tal há muito carece da respeitabilidade e da confiança 
para exercer suas atividades. 

Em reportagem publicada em 1994 na revista 
Veja, o jornalista islandês Magnus Gudmundsson re-
velou suas investigações sobre o lado “podre” dessa 
organização, sobre suas contas milionárias e o enri-
quecimento de seus principais líderes. 

O impacto da reportagem foi tão grande que a 
ONG fechou o escritório do Rio de Janeiro e seus ati-
vistas foram deslocados para atuar nas florestas. No 
entanto eles continuaram com o objetivo de submeter 
o Brasil ao apartheid científico e tecnológico. 

Foram contra a Lei de Biossegurança que, feliz-
mente, o Congresso aprovou defendendo o direito do 
País de desenvolver a biotecnologia com segurança e 
ética. E continuam querendo ferir de morte o progra-
ma nuclear brasileiro. Deram início ainda ontem a uma 
campanha antinuclear milionária, contra a construção 
de Angra 3, contra o submarino nuclear e contra a uni-
dade de enriquecimento de urânio de Resende. 

Todos sabemos das recentes questões, delicadas 
questões é bom que se diga, que envolveram a con-
quista da tecnologia de enriquecimento de urânio por 
técnicos e pesquisadores brasileiros a custo de muito 
esforço e empenho da inteligência nacional. Alguns or-
ganismos internacionais e mesmo nações importantes 
como os Estados Unidos da América criticaram essa 
obtenção de tecnologia, como sempre criticarão toda 
vez que uma nação em desenvolvimento consiga dar 
um passo à frente em direção à autonomia, à sobera-
nia, ao verdadeiro desenvolvimento. 

Cabe aqui então uma reflexão: por que investir 
milhões de dólares contra um empreendimento como 
Angra 3? 

As informações que temos, Sr. Presidente, dão 
conta de que o Greenpeace destinou 40% do seu or-
çamento mundial de 2005 para as atividades antinu-
cleares no Brasil. Estamos falando de algo na ordem 
dos 5 milhões de dólares. 

A quem interessa um investimento dessa ordem? 
Quais são os verdadeiros interesses defendidos por 
essa organização desmoralizada que, infelizmente, ain-
da conta com o apoio de pessoas de boa-fé, pessoas 
bem-intencionadas que se soubessem a verdadeira 
natureza dessa organização certamente não dariam 
suporte a movimentos desvairados como esse que ora 
se inicia em nosso País? 
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Recentemente, até mesmo o respeitado cientista 
James Lovellock, um guru dos ambientalistas sérios 
de todo o mundo, admitiu que a energia nuclear é me-
nos nociva ao meio ambiente do que aquela produzida 
pelos combustíveis fósseis e a única possibilidade de 
continuarmos gerando energia suficiente para abaste-
cer todo o mundo sem que isso signifique a extinção 
da espécie. 

Volto a perguntar, Sr. Presidente, quais são os 
interesses que essa ONG defende? Quem seriam os 
favorecidos com a desistência do Brasil em investir no 
desenvolvimento da energia nuclear? Afinal, possuímos 
a terceira maior reserva de urânio do planeta. 

Dominar a tecnologia nuclear é dever do Brasil 
para o bem de nossas futuras gerações. Registro aqui 
meu repúdio a mais essa tentativa de enganar e de-
sinformar a população. 

São estas as minhas palavras Sr. Presidente.
O SR. ITAMAR SERPA (PSDB – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no tempo em que samba se fazia no terreiro de 
chão batido, bem antes do conforto das escolas que 
hoje representam a elite do carnaval, a malandragem 
carioca se divertia em animadas rodas de pernada, um 
misto de dança e capoeira que consistia em derrubar 
os oponentes por meio de violentas rasteiras. 

A peleja, no entanto, mergulhou na ilegalidade 
durante o Governo Vargas por representar uma ame-
aça à sua política de valorização do trabalho. Getúlio 
acreditava que, se não era possível tirar o malandro da 
desordem, podia ao menos criar mecanismos para man-
ter o trabalhador dentro da ordem. Era a valorização da 
marmita se sobrepondo à cultura marginal da navalha, 
conceito imortalizado anos depois por Chico Buarque, 
numa canção que diz: “o malandro agora trabalha, mora 
lá longe e chacoalha num trem da Central” .

É interessante perceber, no entanto, como as ma-
nifestações culturais mortas na origem podem renascer 
em outro contexto do cotidiano social. A pernada, por 
exemplo, morreu no terreiro e vicejou na política. 

Por uma questão de justiça aos vadios que circu-
lavam na Lapa, é preciso que se diga que rasteira na 
política é uma prática antiga, da qual não escaparam 
nem os imperadores romanos. 

Não existe novidade, portanto, quando o Presi-
dente Lula afirma que mandou um “alto companheiro” 
se calar diante de supostas denúncias de corrupção 
envolvendo o Governo anterior. A verdadeira intenção 
de Lula, com o destempero verbal, é derrubar quem 
está na roda da sucessão presidencial em 2006, o que 
é natural para quem está inseguro quanto à percepção 
que a sociedade tem de sua administração. 

Mas existe um fato novo na roda batucada pelo 
Governo Lula que merece destaque. As vítimas prefe-
renciais não são os adversários, mas, sim, os aliados, 
que estão indo a nocaute um a um. É como se a perna 
direita passasse uma rasteira na esquerda, esquecen-
do que ambas fazem parte do mesmo corpo. 

A desilusão de Frei Betto, manifestada em artigo 
recente, dá a dimensão da pernada que os apegados 
ao poder estão aplicando na militância histórica do PT. 
Da mesma forma, a reforma ministerial também está 
provocando ressentimentos naqueles que se julgavam 
protegidos por laços de amizade com a cúpula do Pla-
nalto, a exemplo do Ministro da Saúde, Humberto Costa, 
e o coordenador político do Governo, Aldo Rebelo.

As primeiras vítimas do samba de pernada do 
Governo foram os notáveis convidados para integra-
rem o Conselho Econômico e Social. Nada do que foi 
discutido ali está sendo posto em prática, e um traba-
lho consistente acabou sendo transformado em peça 
de marketing. O que é uma pena, pois ali existem pro-
postas muito interessantes, elaboradas por pessoas 
do calibre da economista Maria da Conceição Tavares, 
do Deputado Delfim Netto e do genial Celso Furtado, 
cuja vida chegou ao fim sem que Lula sequer tivesse 
lhe prestado as últimas homenagens.

Na primeira divergência com os aliados no Con-
gresso, o Partido dos Trabalhadores aplicou uma ras-
teira nos Deputados Babá e Luciana Genro, além da 
Senadora Heloísa Helena. Waldomiro Diniz passou a 
perna em José Dirceu, que até hoje não se refez do 
tombo que levou. Pior para Benedita da Silva, que por 
muito menos teve a cabeça entregue numa bandeja de 
prata para mostrar o compromisso do Governo com a 
ética. Isso sem falar no Prof. Cristovam Buarque, de-
fenestrado do Ministério da Educação com a pecha de 
incompetente. O baque da Ministra do Meio Ambiente, 
Marina Silva, quando o Governo cedeu à pressão dos 
madeireiros, só não foi maior porque o corpo da mis-
sionária Dorothy Stang bateu à porta do Planalto. 

De tanto passar a perna nos aliados, o Governo 
acabou por criar a sua própria oposição. Não foram os 
votos do PSDB e do PFL que derrotaram o candidato 
oficial à Presidência da Câmara, mas, sim, aqueles 
conferidos por Deputados de sua base de sustentação 
parlamentar, todos insatisfeitos pela condição de meros 
aprovadores de medidas provisórias do Governo. 

Quem passou os últimos 2 anos apanhando, 
agora está aprendendo a bater. Se o Deputado Seve-
rino Cavalcanti tomar gosto pelo confronto, Governo 
e Congresso sairão machucados, e quem perde com 
isso é a própria democracia. 

O Carnaval passou, e o Governo poderia apro-
veitar a oportunidade para colocar um ponto final no 
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seu samba de pernada. O primeiro passo é o resgate 
da confiança dos aliados e da própria sociedade. 

Antes de propor aumento de impostos para a 
classe média, que anuncie um pacote de medidas para 
cortar gastos. Coloque na pauta do Congresso as re-
formas necessárias para dar competitividade ao setor 
produtivo nacional, e respeite as vozes dissonantes da 
cúpula palaciana. 

O caminho para o desenvolvimento econômico 
e social é longo, e não vai ser colocando cascas de 
banana no trajeto dos aliados e adversários que o Go-
verno alcançará os resultados desejados.

O SR. TAKAYAMA (PMDB – PR. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o nosso Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro – PMDB exerce suas atividades políticas 
enaltecendo a soberania nacional e a consolidação do 
regime democrático, que respeita o sistema partidário 
pluralista e apregoa a justiça social no País, para que 
a riqueza nacional seja distribuída de maneira justa 
para o bem-estar de todos.

Portanto, o PMDB tem compromisso com a de-
mocracia e ao longo dos últimos 20 anos vem lutando 
pelo desenvolvimento econômico e social por meio da 
redemocratização implantada há 20 anos no Brasil, 
por ter sido o nosso partido estuário da resistência 
democrática que retirou a Nação do regime militar e a 
colocou na democracia plena.

Ressalto que o regime democrático é um modelo 
insubstituível para garantir dignidade humana e justi-
ça para a atual geração e para as gerações futuras ao 
defender o pluripartidarismo, o respeito aos direitos e 
garantias fundamentais, a igualdade de oportunidades e 
os direitos das minorias étnicas, religiosas e sociais. 

O PMDB continuará trabalhando pelo aperfeiço-
amento do processo legislativo no âmbito deste Con-
gresso Nacional objetivando a melhoria na elaboração 
das leis, crescimento econômico a taxa superior a 5% 
ao ano, avanço dos programas sociais, especialmente 
da educação, da saúde, da alimentação, da moradia e 
da segurança pública, e se desdobrando para oferecer 
uma equânime distribuição da riqueza nacional.

Parabenizo a direção da Mesa da Câmara dos 
Deputados, na pessoa do nosso ilustre Presidente, 
Deputado Severino Cavalcanti, do PP de Pernambu-
co, por realizar esta sessão solene em homenagem 
aos 20 anos de redemocratização do Brasil, solicitada 
pelo Deputado José Roberto Arruda, representante 
do Distrito Federal.

Confesso que continuarei o meu trabalho par-
lamentar visando ao combate da discriminação por 
credo, ideologia, cor, classe social ou gênero com o 

objetivo de integrar todos os brasileiros na formação e 
no desenvolvimento da comunidade brasileira.

Continuarei vigilante na implacável peleja contra 
a corrupção e contra a sonegação, pela valorização 
dos servidores públicos, pelo maior estímulo ao ma-
gistério, por maior atenção à saúde pública, por maior 
incentivo à agropecuária, inclusive ao setor pesqueiro, 
ao comércio, à indústria e às empresas prestadoras 
de serviços. Lutarei contra o aumento da carga tri-
butária, a elevação da taxa de juros, pela diminuição 
dos encargos sociais da folha salarial, pois não posso 
concordar com que os empregados contribuam com 
3 horas e 20 minutos diários durante 140 dias de tra-
balho numa jornada de 40 horas semanais somente 
para pagar tributos.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunica-
ção da Casa.

Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Ministério da Ciência e Tecnologia, 
conduzido com maestria, competência e lucidez pelo 
nosso colega de Parlamento, Ministro Eduardo Cam-
pos, tem realizado inúmeras ações positivas em prol 
do desenvolvimento da pesquisa científica brasileira. 
Entre elas, gostaria de destacar o Programa Importa 
Fácil Ciência, instituído pela Lei nº 10.964, de 2004. 

A lei em tela facilita a importação de máquinas, 
equipamentos, instrumentos, peças de reposição, ma-
térias-primas e insumos necessários à execução de 
projetos de pesquisa científica ou tecnológica, com 
valores máximos de 10 mil dólares americanos e isen-
ção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI 
e do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha 
Mercante para os pesquisadores cadastrados no Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico – CNPq.

Em aditamento ao Importa Fácil Ciência foi fir-
mada parceria com a Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, garantindo ao pesquisador fazer o seu 
pedido de compra via Internet no exterior, preencher 
todos os formulários on-line e receber o material em 
casa, no prazo máximo de 10 dias úteis, sem burocra-
cias alfandegárias e perda de tempo. 

 É isso que desejamos para todas as áreas cien-
tíficas do País.

Esperamos que esse importante passo do jo-
vem Ministro Eduardo Campos possa ser seguido por 
outros gestores do Governo Federal. Sugerimos que 
a medida, altamente salutar, seja estendida ao setor 
agrícola.



06962 Quinta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2005

Sr. Presidente, proponho a inclusão de material 
utilizado na agricultura de precisão no Programa Im-
porta Fácil Ciência. Teremos, assim, a oportunidade de 
contar com equipamentos modernos nas propriedades 
rurais, o que certamente poderá ajudar na pesquisa 
científica agrícola nacional.

Com a palavra o brilhante Ministro Eduardo Cam-
pos. 

Muito obrigado.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, comemora-se neste 15 de março o 
Dia Mundial do Consumidor. A data coincide, no Brasil, 
com os 14 anos de vigência do Código de Defesa do 
Consumidor, que é, sem dúvida alguma, um dos mais 
avançados do mundo e referência seminal no processo 
de conquista da cidadania no País. 

O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi 
instituído pela Organização das Nações Unidas e re-
corda a enunciação feita pelo Presidente John Kenne-
dy, em 1962, perante o Congresso americano, dos 4 
direitos fundamentais do consumidor, que mais tarde 
seriam reconhecidos e ampliados pela ONU: o direito 
à saúde e à segurança; o direito à informação; o direi-
to à escolha consciente; e o direito à representação e 
à auscultação. 

Integro há 6 anos a Comissão de Defesa do Con-
sumidor da Câmara dos Deputados e sou testemunha 
do volume absurdo de abusos cometidos em todos os 
níveis contra os consumidores brasileiros. Diariamen-
te chegam às nossas mãos milhares de reclamações 
de consumidores – a grande maioria indignada com 
o silêncio das instâncias governamentais, sempre 
paquidérmicas e inoperantes no combate às práticas 
abusivas.

Apesar dos avanços registrados nos últimos anos, 
o fato é que, lamentavelmente, temos muito pouco a 
comemorar no campo dos direitos do consumidor. A 
legislação de proteção ao consumo ainda está presa 
no papel. O mais triste que se constata no Brasil é a 
omissão dos sucessivos Governos em não implementar 
o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Até mes-
mo a um Governo com lastro popular, como o do Pre-
sidente Lula, falta vontade para levar à frente políticas 
públicas de articulação dos setores público e privado 
para a promoção dos direitos dos consumidores.

O paralelismo, a superposição de atribuições e 
a falta de coordenação das estruturas públicas são os 
principais obstáculos para que questões graves te-
nham tratamento rápido e adequado. Os PROCONs, 
que prestam serviço de grande importância e reper-
cussão, não contam com apoio e enfrentam dificulda-
de para o pleno funcionamento. No fundo, têm poder 

reduzido e pouco podem fazer para coibir os abusos 
que lideram o ranking das reclamações, notadamente 
no que se refere à telefonia, aos bancos e aos planos 
de saúde.

O quadro da ineficiência do setor público na área 
da defesa do consumidor é agravado pelo descompro-
misso e desprezo com que as agências reguladoras 
tratam o problema. Instituições sérias, como o Instituto 
de Defesa do Consumidor – IDEC, acompanham de 
perto o trabalho das agências e denunciam com es-
pantosa freqüência a falta de providências diante de 
infrações e ocorrências abusivas ao Código de Defesa 
do Consumidor.

O caso da ANATEL, que regula e fiscaliza o setor 
de telefonia, é o mais deplorável. Mas também não ficam 
atrás a ANEEL e a ANS, que atuam no setor elétrico 
e na área da saúde, respectivamente. Essas agências 
encabeçam o rol dos organismos fiscalizadores mais 
falhos e complacentes na aplicação de multas e ou-
tras punições, conforme atestam relatórios produzidos 
nos últimos anos.

Fala-se em criar a Agência de Defesa do Con-
sumidor. Ela poderá ser útil e interessante, desde que 
não siga o exemplo das agências já criadas, que de-
fendem, na maioria das vezes, interesses opostos aos 
reinvindicados pelos consumidores. O ideal seria criar 
um organismo baseado numa estrutura descentralizada, 
autônoma e com reconhecimento governamental, por 
meio das associações de consumidores, como ocor-
re nos países da Europa, como França e Alemanha, 
e nos Estados Unidos. Com certeza, seria mais útil e 
eficaz aos consumidores em geral.

De qualquer forma, o Código de Defesa do Con-
sumidor representa um avanço no ordenamento jurídico 
e funciona principalmente como instrumento de modi-
ficação das relações sociais. Mas é preciso ir adiante 
para transformar a conquista da letra jurídica em ações 
concretas e democratizadas. A implantação do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor, pelo Governo Fe-
deral, é o passo fundamental para que o País resgate 
a dívida de cidadania do setor público com o universo 
dos milhões de consumidores brasileiros.

O Brasil já galgou o degrau da conquista de leis 
modernas e abrangentes quanto aos direitos e deveres 
nas relações de consumo. Chegou a hora de subir um 
novo lance na escada da cidadania e tornar o respei-
to ao consumidor uma regra sagrada e universal para 
toda a sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, uma nação, para dar certo, não pode pres-
cindir da educação sanitária de seu povo.
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A Constituição brasileira de 1988 consagra a 
saúde como direito fundamental e estabelece o di-
reito de defesa do consumidor como direito básico à 
proteção contra riscos decorrentes do consumo de 
produtos perigosos, possibilitando, assim, a criação 
de uma nova relação entre Estado, sociedade e Vigi-
lância Sanitária.

A taxa de retorno para um país que investe soli-
damente em vigilância sanitária é especialmente alta e 
cientificamente comprovada na sua eficácia. A doença 
e a falta de programas adequados de prevenção andam 
juntas e passam a ser companheiras inseparáveis na 
marcha para o caos.

É, portanto, missão do Estado moderno proteger 
e promover a saúde da população, garantindo a segu-
rança sanitária de produtos e serviços.

Essa tarefa do Estado, no entanto, não pára por 
aí, passando necessariamente por um trabalho de di-
vulgação das ações que vêm sendo implementadas 
para que a sociedade se conscientize e passe a par-
ticipar desse processo.

Dentro dessa abordagem contemporânea de 
educação sanitária, cumpro o dever de comunicar a 
esta Casa um belo exemplo da atenção que o Estado 
brasileiro vem confiando à sua população.

A partir do dia 16 de março, as empresas que 
lidam com manipulação de alimentos – restaurantes, 
lanchonetes, padarias, cozinhas industriais ou insti-
tucionais e congêneres – deverão estar adaptadas à 
Resolução nº 216, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, que dispõe sobre o Regulamento 
Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimen-
tação.

Esse documento vem em boa hora, graças a um 
grande número de reclamações de consumidores re-
cebidas pela ANVISA. 

Ao trazer explicações a respeito dos procedimen-
tos operacionais corretos de manipulação de alimentos, 
o Regulamento objetiva conscientizar a sociedade e 
exigir o cuidado necessário para que sejam evitadas 
contaminações e transmissão de doenças.

O conjunto de regras não exigirá grandes esforços 
nem investimentos por parte das empresas. Aliás, os 
estabelecimentos só terão a ganhar com esses cuida-
dos. Zelando pela produção, ganha-se a confiança do 
cliente, diminui-se o desperdício. Em conseqüência, 
os custos são reduzidos.

Ressalto que há no Regulamento a previsão de 
um manual de boas práticas, onde estarão descritos, 
nas operações realizadas pelos estabelecimentos: os 
requisitos higiênico-sanitários dos equipamentos, uten-
sílios e instalações; o controle da água de abastecimen-
to e de pragas urbanas; a capacitação profissional; a 

fiscalização da higiene dos manipuladores; o manejo 
de resíduos; e, finalmente, o controle de qualidade do 
alimento preparado.

A partir da adoção desse manual, qualquer em-
presário, seja ele grande ou pequeno, não encontrará 
dificuldades em estabelecer procedimentos internos 
de boas práticas para serviços de alimentação. Ali-
ás, alimentação mal preparada pode conter bactérias 
que causam desde dores de cabeça até a morte da 
pessoa.

Portanto, Sr. Presidente, louvo as medidas toma-
das pela ANVISA, que tem por fim a proteção do con-
sumidor. Parabenizo-a pela eficiente harmonização da 
inspeção sanitária em serviços de alimentação e pela 
elaboração de requisitos higiênico-sanitários aplicáveis 
em todo território nacional. Essas ações foram plena-
mente incorporadas ao novo Regulamento.

Viver sem riscos é um direito do cidadão moderno. 
Que o novo Regulamento seja instrumento adequado 
para tal intento.

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamento 
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e 
no programa A Voz do Brasil.

 O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PL – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, subimos, hoje, nesta tribuna para 
falar de um assunto freqüentemente esquecido ou 
negligenciado, que diz respeito não só aos homens, 
mas também às mulheres, que com eles convivem, 
ou seja, à sociedade em geral. Queremos falar sobre 
o câncer de próstata. 

Dizemos que esse assunto diz respeito à so-
ciedade em geral e não apenas aos homens pelas 
implicações emocionais, econômicas e sociais, que 
atingem as famílias, as relações afetivas e de trabalho, 
os serviços de saúde, a produção econômica e outros 
campos da vida social.

É oportuno lembrar que essa doença, por mais 
medo que possa provocar, é totalmente curável, desde 
que diagnosticada precocemente e contanto que sejam 
tomadas as medidas terapêuticas adequadas. 

O câncer de próstata é a segunda causa de óbitos 
por câncer em homens, superado apenas pelo câncer 
de pulmão. Em idades mais avançadas, é o tumor mais 
comum na população masculina. O Instituto Nacional 
do Câncer estimou, para o ano de 2003, a ocorrência 
de 32.240 novos casos de câncer de próstata e de 
8.230 mortes por essa causa. No entanto, a doença 
pode ser facilmente detectada. Há 2 métodos básicos 
para detectar o câncer de próstata antes do início dos 
sintomas: o tato digital da próstata, feito pelo exame 
de toque retal, o qual, em muitos casos, não é realiza-
do por desinformação, medo e preconceito; e a dosa-
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gem, no sangue, do antígeno específico da próstata, 
chamado de PSA. 

Com esses 2 exames, é possível realizar o diag-
nóstico precoce da doença e evitar as conseqüências 
danosas para o homem e o meio social, assim como 
todo o sofrimento que acompanha a doença.

Os 2 fatores confirmadamente associados ao 
aumento do risco de desenvolvimento do câncer da 
próstata são a idade e a história familiar. Por essa 
razão, os homens com mais de 40 anos que tenham 
antecedentes familiares da doença ou, nos casos dos 
homens sem antecedentes, a partir dos 50 anos, de-
vem realizar esse controle uma vez por ano, como ro-
tina de prevenção.

É preciso agir em relação ao câncer de próstata 
com ações efetivas do Poder Público no sentido da 
melhoria das atividades de prevenção, da melhoria do 
diagnóstico precoce e da efetividade do tratamento. 

As campanhas de prevenção do câncer de prós-
tata são fundamentais e devem ser conduzidas de 
forma sistemática, para possibilitar o esclarecimento 
da população masculina quanto aos fatores de risco 
da doença, quanto aos hábitos de vida considerados 
mais saudáveis, quanto aos sinais e sintomas da do-
ença e para estimular a busca pelos serviços de saúde 
quando da apresentação desses sintomas, a fim de 
realizar o diagnóstico da doença e permitir a instituição 
do tratamento nas fases iniciais, quando os resultados 
são mais efetivos e os métodos terapêuticos, menos 
agressivos. 

A prevenção é o melhor caminho, tanto do pon-
to de vista pessoal quanto no plano econômico, pois 
representa a possibilidade de evitar grandes sofrimen-
tos, impedindo a progressão da doença para formas 
graves e mutilantes. No plano econômico, a detecção 
precoce gera menos custos que aqueles despendidos 
no tratamento da doença em fase mais adiantada, que 
requer abordagens mais complexas e internações hos-
pitalares prolongadas. 

Nosso intuito neste pronunciamento é alertar a 
sociedade em geral e os homens, em particular, para 
a importância de estarem atentos e de tomarem as 
medidas de prevenção voltadas ao câncer da próstata, 
que não devem ser negligenciadas.  

Queremos, por último, conclamar as autoridades 
sanitárias a que dêem ênfase às ações de informação e 
de esclarecimento da população masculina em relação 
aos fatores de risco, aos sinais e sintomas do câncer 
de próstata, garantindo o acesso de todos os homens 
brasileiros aos serviços de saúde e aos exames diag-
nósticos, bem como ao tratamento da doença. 

Sr. Presidente, gostaria que meu pronunciamento 
fosse divulgado no programa A Voz do Brasil.

Obrigado pela atenção.
O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PP – BA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, aproveitamos esta ocasião para prestar, 
de público, voto de louvor à Rede Globo de Televisão, 
e em particular ao novelista e escritor Aguinaldo Silva, 
pela inserção da nossa querida cidade de Paulo Afon-
so, Bahia, nas cenas finais da novela das 8, Senhora 
do Destino, no dia 11 de março.

A perfeição das imagens, mostrando a beleza da 
minha cidade, as ruas bem cuidadas e as paisagens 
deslumbrantes da cachoeira de Paulo Afonso, traduzem 
com exatidão o porquê da atração que exerce sobre 
todos os turistas que a procuram.

De parabéns, também, o Prefeito Raimundo Cai-
res, na apresentação ao Brasil das formosas paisagens 
de nossa querida cidade, fruto de sua administração 
devotada.

Estamos acostumados a ligar a beleza do Nor-
deste às suas praias, ao seu litoral. Porém, vendo e 
visitando Paulo Afonso, todos nós, brasileiros, podemos 
verificar que, no interior do Nordeste, também existem 
lugares belíssimos e de progresso pujante 

Assim é Paulo Afonso.
Nosso obrigado à Rede Globo por mostrar aos 

brasileiros essa linda região de nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. BARBOSA NETO (PSB – GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, há 15 anos o Brasil comemorava uma safra de 
80 milhões de toneladas. Hoje devemos passar de 125 
milhões de toneladas de grãos na megassafra previs-
ta para este ano. Mas se temos esses números para 
comemorar, temos outros para nos preocupar.

Enquanto a produção aumentou mais de 50%, 
nossa infra-estrutura de transporte permanece prati-
camente a mesma. 

Isso vai comprometer seriamente o escoamento 
de nossa safra agrícola, principalmente nas Regiões 
Centro-Oeste e Sul. Vai aumentar o custo do frete, 
que, ao lado da queda dos valores internacionais, 
principalmente da soja, vai afetar seriamente nossas 
exportações.

A falta de investimentos na conservação das 
rodovias e na abertura de estradas nos últimos 10 
anos está deixando o País à beira do colapso. Temos 
atualmente milhares de quilômetros de estradas sem 
condições de tráfego. As verbas prometidas para sua 
recuperação ainda não saíram do papel. 

Caso sejam liberadas, ainda vai depender de 
estiagem climática e de muitos meses de obras para 
que voltemos a ter rodovias com condições de tráfe-
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go. E o transporte da supersafra não vai esperar todo 
esse tempo.

Além disso, a privatização das ferrovias, feita no 
Governo FHC, e que prometia uma revolução no se-
tor, está provocando o contrário. A malha ferroviária, 
em vez de crescer, encolhe a cada ano. Fala-se agora 
em financiamentos para o aumento da frota ferroviária. 
Mesmo que o dinheiro saia imediatamente, a fabricação 
de vagões e a importação de locomotivas vai deman-
dar bom tempo para que seja concluída.

A esses 2 verdadeiros gargalos no escoamento 
e na exportação de nossa supersafra soma-se agora 
outro, com a aprovação da Lei dos Transgênicos. 

Atualmente, o Estado do Rio Grande do Sul tem 
90% de sua produção de soja na forma de produto 
transgênico. E a quantidade desse tipo de grão plan-
tado em todo o País deve aumentar já na safra do 
próximo ano.

O caminho natural para o escoamento da produ-
ção do Sul do País deveria ser o Porto de Paranaguá. 
Mas há um impedimento legal do Governo do Paraná 
quanto ao uso do porto para o embarque de produtos 
geneticamente modificados.

Proibições legais e ausência de uma malha de 
transportes para atender à eficiência de nosso agrone-
gócio fazem com que mais nos preocupemos com os 
números de safra atual de 131 milhões de toneladas 
de grão, em vez de comemorá-los.

Por isso, Sr. Presidente, apresento proposta de 
criação imediata de uma frente parlamentar com a in-
tenção de agilizar o término do restante da Ferrovia 
Norte-Sul. 

Essa proposta leva em conta a importância dire-
ta dessa ferrovia para a região central do País, hoje a 
maior produtora de grãos da Nação, e a necessidade 
de exportações para melhorar nossa balança comer-
cial. Ela servirá como corredor de exportação de toda a 
produção dessa região, bem como para a consolidação 
do processo de desenvolvimento brasileiro. 

Quando foi oficialmente lançada, durante o Go-
verno do Presidente José Sarney, o projeto da Ferrovia 
Norte–Sul foi duramente atacado, pois seus detratores 
duvidavam de sua viabilidade econômica.

As críticas, muitas vezes, tentavam mostrar que 
a ferrovia passaria por uma grande área do País sem 
fatores econômicos que justificassem a empreitada.

Eram outros tempos. Não tínhamos a explosão 
do agronegócio, que hoje torna o oeste baiano, o su-
doeste de Goiás e Mato Grosso os grandes produtores 
de grãos do País.

A Ferrovia Norte-Sul nasceu sob a desconfian-
ça de setores da imprensa, ambientalistas, políticos e 
segmentos do empresariado nacional.

Porém, passados tantos anos, hoje existe con-
senso para a sua implantação. Grupos ambientalistas 
atualmente se posicionam favoráveis à construção da 
ferrovia.

Conforme relatório da Fundação CEBRAC, feito 
pelo engenheiro Maurício Galinkin, a ferrovia terá um 
custo de transporte menor do que por rodovia. Além 
disso, seu impacto sobre o meio ambiente será bem 
menor que o da construção e utilização de hidrovias 
nos Rios Araguaia e Tocantins.

Entre os políticos, um dos primeiros críticos do 
projeto foi o então Deputado Federal Constituinte Luiz 
Inácio Lula da Silva. Hoje Presidente da República, 
Lula defende a construção da ferrovia. Em discurso 
proferido no Palácio do Planalto em 2 de setembro 
de 2004, disse o Presidente: “Hoje a Ferrovia Norte-
Sul é imprescindível. Se o Governo não tem dinheiro, 
o Governo precisa fazer um esforço incomensurável 
para garantir que esta ferrovia saia para interligar os 
principais portos, senão não acontecem as coisas no 
Brasil”.

O interesse internacional pela construção do res-
tante da ferrovia existe e vem do Oriente. Em visita ao 
Brasil, o Sr. Li Ming, Secretário do Ministério do Co-
mércio da China, indicou que seu país tem interesse 
em investir cerca de 2 bilhões de dólares em obras de 
infra-estrutura no Brasil. 

O maior interesse do Governo chinês é o término 
das obras da Ferrovia Norte-Sul, ponto de escoamen-
to dos produtos brasileiros comprados pela China, e 
que hoje tem custo elevado devido às dificuldades de 
logística de transporte.

A área de influência direta da Ferrovia são os 
Estados de Goiás, Tocantins e Maranhão, que serão 
cortados pela obra. Contudo, os Estados próximos 
também serão diretamente beneficiados com a aber-
tura de um corredor de exportação para seus produtos 
primários, o que vai reforçar ainda mais o agronegócio 
no cerrado brasileiro.

Assim, essa ferrovia possibilitará o progresso de 
todos os Estados do Centro-Oeste, além do Maranhão, 
Tocantins, do Triângulo Mineiro e noroeste de Minas 
Gerais, oeste da Bahia, Piauí e Pará. 

A Ferrovia Norte-Sul terá, quando concluída, 
2.066 quilômetros de extensão, ligando a cidade goiana 
de Anápolis até o Porto de Itaqui, na Capital maranhen-
se, São Luís, passando pelo Estado do Tocantins. 

Em Goiás, ela se encontrará com a Ferrovia Cen-
tro-Atlântica, ligando assim os Portos de Santos, em 
São Paulo, e Vitória, no Espírito Santo, com o Norte 
do País. Após sua completa implantação, a Ferrovia 
transportará anualmente 12,5 milhões de toneladas de 
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carga. Isso equivale hoje a quase 10% de toda nossa 
produção agrícola.

Isso vai propiciar uma nova dinâmica ao agro-
negócio brasileiro, dando maior competitividade aos 
produtos de exportação dos Estados acima citados, 
atualmente enviados ao exterior pelos Portos de San-
tos e Vitória, o que eleva o custo do frete.

O primeiro trecho da ferrovia já foi concluído e 
está em operação comercial. São 226 quilômetros li-
gando as cidades de Açailândia e Estreito, no Mara-
nhão, onde ela vai se conectar à Ferrovia Carajás, da 
Companhia Vale do Rio Doce. 

Atualmente, está sendo construído o trecho 
Aguiarnópolis a Colinas, no Tocantins, com 38 quilô-
metros. No mesmo Estado, está em processo de con-
tratação a empresa que fará o trecho entre Darcinópolis 
e Filadélfia, com 50 quilômetros. 

Em Goiás, a Norteul terá trecho de 510 quilôme-
tros, partindo de Anápolis e seguindo rumo ao Norte 
do País, paralela à BR-153, conhecida também como 
Belém-Brasília.

A Ferrovia Norte-Sul, Sr. Presidente, segundo 
a VALEC, empresa do Ministério dos Transportes en-
carregada da obra, será responsável pela criação de 
mais de 750 mil empregos diretos e indiretos. Além dis-
so, tornará nossos produtos agrícolas de exportação, 
como a soja, ainda mais competitivos, já que reduzirá 
substancialmente o frete.

Mais empregos, mais exportações e desenvol-
vimento sustentável para a região central do Brasil, 
além de um corredor de exportações que ligará todas 
as regiões produtoras do País. Tudo isso está intrin-
secamente ligado à conclusão das obras da Ferrovia 
Norte-Sul. 

Por tudo isso, pedimos a criação dessa frente 
parlamentar para agilizar essa obra fundamental para 
o País, a qual contribuirá para a melhoria da nossa ba-
lança comercial e que vai significar aumento na nossa 
competitividade no mercado mundial de alimentos.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, quero falar de um dos 

maiores orgulhos do meu Estado e também do Brasil 
na área da educação. Trata-se da Universidade Esta-
dual de Goiás, criada pelo Governador Marconi Perillo 
em 1999 e dirigida desde a fundação pelo competente 
Reitor José Izecias, a quem temos imensa dívida pela 
dedicação a essa entidade.

Nesse curto período de existência, a Universidade 
Estadual de Goiás mudou o panorama do ensino supe-
rior no Centro-Oeste. Os investimentos na construção 
de novas unidades e na formação do corpo docente 
demonstram a seriedade da proposta recebida até 

com ceticismo, quando lançada no início do primeiro 
mandato do Governador Marconi Perillo.

A UEG levou ao interior a possibilidade de forma-
ção superior, o que somente era possível caso a pes-
soa tivesse condições de estudar e morar na Capital, 
Goiânia, ou nas poucas cidades que tinham unidades 
de ensino. Sua trajetória curta, mas já muito vitoriosa, 
é um marco na educação em Goiás.

A Universidade Estadual de Goiás, senhoras e 
senhores, está presente em 50 Municípios goianos. 
São 50 unidades de ensino que atendem à sede de 
conhecimento de todo o Estado, visto que cada uma 
recebe alunos dos diversos Municípios vizinhos. 

Hoje a Universidade Estadual de Goiás é a maior 
instituição de ensino superior do Centro-Oeste em nú-
mero de matrículas e a terceira maior entre as univer-
sidades estaduais, no ranking liderado pela USP, uma 
das mais tradicionais em nosso País. 

Até 2007, a UEG deverá atender a 55% das va-
gas do ensino de 3º grau em Goiás. A universidade 
possui em suas 31 bibliotecas aproximadamente 250 
mil livros, que dão suporte tanto aos 26 cursos de 
pós-graduação (lato sensu) quanto ao Programa Uni-
versidade para os Trabalhadores da Educação (com 
Licenciatura Plena Parcelada).

Outros números da Universidade dão mostras de 
seu tamanho e de sua importância na formação edu-
cacional e intelectual do povo goiano e das pessoas 
de outros Estados que elegeram Goiás para morar e 
criar seus filhos. Desde a criação, há 5 anos, 29.754 
alunos se formaram em suas diversas unidades. Esse 
número corresponde à formatura de 16.459 alunos da 
LPP (Licenciatura Plena Parcelada), mais 13.295 dos 
cursos regulares de graduação e seqüenciais. Os le-
vantamentos estão baseados em dados apresentados 
pela Coordenação de Assuntos Acadêmicos da Pró-
Reitoria de Graduação e pela Coordenação da LPP 
(Licenciatura Plena Parcelada).

Atualmente, a UEG oferece cursos de graduação 
em Administração, Administração em Agronegócios, 
Administração em Hotelaria, Agronomia, Arquitetura e 
Urbanismo, Ciências – Habilitação em Biologia, Ciên-
cias – Habilitação em Química e Ciências Contábeis.

Também são oferecidas vagas em Ciências Eco-
nômicas, Educação Física, Engenharia Agrícola, Enge-
nharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Geografia, História, 
Letras Português/Inglês, Licenciatura em Informática, 
Matemática, Pedagogia, Química Industrial, Sistemas 
de Informação e Zootecnia. 

Esses números, grandiosos para qualquer enti-
dade de ensino superior, são mostra da competência 
com que a UEG é dirigida e da seriedade da proposta 
implantada a partir de 1999. 
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Os dados revelaram ainda que, além de avançar 
no número de formados, a UEG também está conquis-
tando índices expressivos em registro de diplomas. São 
8.794 diplomas registrados, tanto dos cursos regulares 
(graduação) quanto dos seqüenciais (nível superior) e 
da Parcelada (LPP). Desse total, 98% são referentes 
a cursos regulares.

Mas esses números são ainda maiores, pois, 
entre a criação da UEG e a formatura da primeira tur-
ma em 2002, os diplomas dos alunos da universidade 
estadual eram registrados pela Universidade Federal 
de Goiás. Em virtude disso, 2.748 diplomas foram re-
gistrados pela UFG. Se somarmos todos os diplomas 
expedidos tanto pela UFG quanto pela UEG, chega-
mos ao total de 11.273 diplomas. São mais de 11 mil 
pessoas que hoje têm nova perspectiva de vida. São 
cidadãos e cidadãs mais bem capacitados para os 
desafios do século XXI. 

Ousar sonhar e lutar por esse sonho – essa pode 
ser uma das explicações para os números que apre-
sentei. Mas esse sonho virou realidade, que desde 
1999 vem criando novos sonhos naqueles que buscam 
fazer um dos cursos oferecidos pela UEG. Tornou-se o 
objetivo de pais que vêem nos filhos a realização dos 
próprios sonhos.

Em nome de tantos sonhadores, mais uma vez, 
agradeço o sonho tornado real e que atende pelo nome 
de Universidade Estadual de Goiás – UEG. 

Muito obrigado.
O SR. CARLOS SOUZA (PP – AM. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a Zona Franca de Manaus foi criada pelo 
Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967. Trinta 
e oito anos depois, só temos motivos para nos orgu-
lhar da atuação e do desempenho do Pólo Industrial 
de Manaus que se encontra entre um dos mais impor-
tantes da América Latina 

Apesar de constantemente haver contestação dos 
números divulgados, balanço da SUFRAMA mostra 
que no ano de 2004 o faturamento do Pólo Industrial 
de Manaus foi de US$12,6 bilhões, o que significa um 
crescimento de 30,5%. Nos indicadores do desem-
penho do PIM, destaca-se o setor de eletroeletrônico 
que lidera o faturamento com US$4,3 bilhões, seguido 
pelos bens de informática, com US$2,8 bilhões. Entre 
os setores de maior faturamento, o de papel e papelão 
foi o que mais cresceu, 52,2%, em comparação com o 
mesmo período acumulado de 2003, seguido de ele-
troeletrônico, 45,3%, e do termoplástico, 39,8%. 

As exportações brasileiras tiveram um cresci-
mento significativo de US$15 bilhões e, nos últimos 12 
meses (março/2004 a fevereiro/2005), ultrapassaram 
os US$100 bilhões, atingindo, com um ano de ante-

cedência, a meta estipulada pelo Governo. O Pólo In-
dustrial de Manaus participou ativamente desse resul-
tado e tem contribuído para a diminuição da diferença 
existente na balança comercial brasileira, bem como 
na geração direta de mais de 95 mil empregos e na 
geração indireta de aproximadamente 400 mil postos 
de trabalho. Ostentamos o maior índice de crescimento 
industrial, pois enquanto a média nacional foi de 6,4%, 
crescemos 14,3%. Temos uma participação de 6% no 
PIB brasileiro. 

Ainda assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, somos tratados com indiferença pelo Governo 
Federal. Por isso, lanço daqui um sensibilizador apelo 
ao Presidente Lula e ao Ministro Antonio Palocci – que 
participou, na cidade de Manaus, das comemorações 
do aniversário de 38 anos da Zona Franca –, para 
que procedam ao descontingenciamento de aproxi-
madamente R$300 milhões, recursos esses gerados 
pelo nosso Pólo Industrial. Pedimos apenas que nos 
devolvam o que nós arrecadamos de tributos federais, 
valor que representa 64% da arrecadação de toda a 
Região Norte.

O apelo que lanço desta tribuna é em nome de um 
povo guerreiro, ordeiro e trabalhador, mas, infelizmente, 
muito sofrido. Enquanto esse povo contribui para a ge-
ração de riquezas e do crescimento do PIB brasileiro, 
não recebe sequer a contrapartida de uma vida com 
melhor qualidade. Precisamos continuar crescendo 
com investimentos em infra-estrutura que se reverta 
em qualidade de vida para a nossa população.  

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a cidade 
de Manaus, considerada uma verdadeira Capital-Es-
tado, precisa de recursos para crescer e desenvolver 
de forma organizada. Não está sendo suportável ver 
surgir, a cada 2 meses, um novo bairro. Em virtude das 
sistemáticas invasões, mais de 70 mil famílias não pos-
suem um teto para se proteger das intempéries.

Ademais, em Manaus, vive-se um grotesco para-
doxo: estamos cercados pelos maiores rios do mundo, 
mas, lamentavelmente, a maioria dos nossos bairros 
não dispõem de água tratada e encanada. Num cená-
rio de extrema pobreza das famílias, quem mais sofre 
são as crianças.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no momen-
to em que o País necessita modernizar e desenvolver 
sua estrutura produtiva para aumentar a competitivida-
de nacional e internacional das nossas empresas, os 
números divulgados sobre o desempenho econômico 
da Zona Franca de Manaus comprovam que o mode-
lo, embora ainda contestado por alguns, dinamizou a 
economia do Estado do Amazonas. 

Nobres colegas, encerro, manifestando uma pre-
ocupação. Refiro-me à possível perda do foco do Go-
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verno Lula, propagada durante a última campanha: 
“governar com a disposição de acabar ou diminuir com 
a miséria e a pobreza”. 

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o excesso de peso e a obesidade são 
um risco muito maior à saúde da população brasileira 
do que a desnutrição. Como médico endocrinologista, 
preocupo-me com o problema, que se agrava a cada 
dia. De acordo com o IBGE, o contingente com exces-
so de peso já ultrapassa a assustadora marca dos 70 
milhões – cerca de 40% da população –, e, nesse gru-
po, 11,1% enfrentam a obesidade. Em contrapartida, 
apenas 4% dos brasileiros têm déficit de peso. 

Em relação às pesquisas anteriores do IBGE, a 
sondagem divulgada em dezembro do ano passado 
mostrou que a desnutrição vem declinando, tanto en-
tre mulheres quanto entre homens, principalmente nas 
décadas de 1970 e 1980, quando a redução é de cerca 
de 50%. Já o excesso de peso e a obesidade fazem 
caminho inverso. Entre a população masculina, o ex-
cesso de peso duplica entre a pesquisa de 1974 e a de 
agora, e a obesidade triplica. Entre as mulheres, ambos 
aumentam cerca de 50% durante as duas primeiras 
pesquisas e depois se estabilizam até a atual. 

Apesar da dimensão do problema, falta ao País 
um esforço maciço de combate ao flagelo da gordura, 
que abre caminho para o surgimento de mais de 30 
doenças e sobrecarrega o orçamento da saúde com 
internações hospitalares que poderiam ser evitadas.

A consciência do problema ainda é incipiente, 
embora a Organização Mundial de Saúde tenha decla-
rado a obesidade uma epidemia global, que ameaça 
principalmente os países em desenvolvimento. Dos 6 
bilhões de habitantes do planeta, 1,7 bilhão está aci-
ma do peso. 

A exportação do modelo americano de progresso 
– urbanização, proliferação de carros, junk food e longas 
jornadas de trabalho em frente ao computador – leva 
países emergentes como Brasil, Índia e África do Sul 
a um paradoxo. Em duas gerações, grande parte da 
população passou da desnutrição à obesidade porque 
teve acesso a grande quantidade de comida barata e 
ruim, industrializada, cheia de gorduras e açúcar.

A classe média e os ricos encontram meios efi-
cazes de combater a obesidade, responsável por 30% 
das mortes no Brasil. Podem pagar por programas de 
emagrecimento e atividade física não acessíveis aos 
menos favorecidos. Por isso, cada vez mais a obesi-
dade estará relacionada à pobreza.

Se combater a fome deve ser imediato, conter 
a obesidade – que chega a atingir 15% das nossas 

crianças – faz-se igualmente urgente. Com o esforço 
articulado da saúde pública e com medidas criativas 
– programas de reeducação alimentar, incentivo a ca-
minhadas, ao uso de bicicletas e a atividades físicas 
em geral –, o problema, que cresce silenciosamente, 
pode ser solucionado. 

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, ao exigir do motorista ha-

bilitado freqüência e aprovação no Curso de Direção 
Defensiva, o CONTRAN está desrespeitando o prin-
cípio constitucional do direito adquirido. Mais ainda: 
está afrontando também o princípio da razoabilidade, 
pois não considera que o motorista já habilitado seja, 
presumidamente, capaz de conduzir um veículo au-
tomotor com a necessária segurança. Temos mais de 
30 milhões de motoristas, que dirigem sem cometer 
qualquer infração mais grave. 

O CONTRAN não pode obrigar o motorista já ha-
bilitado a realizar esse curso. Principalmente aqueles 
que já portavam Carteira de Habilitação quando da 
promulgação do atual CTB, em janeiro de 1998. Esse 
motorista cumpriu processo administrativo, de acordo 
com as normas jurídicas da sua época, e foi submetido 
aos exames necessários para a obtenção da Carteira 
de Habilitação. Habilitado segundo a lei vigente, tem 
o direito adquirido, que não pode ser desconsiderado 
por uma simples resolução, sem afronta ao princípio 
consagrado no art. 5º, inciso XXXVI da Constituição 
Federal.

Os conhecimentos básicos sobre direção defen-
siva e primeiros socorros foram legalmente reconhe-
cidos, no momento em que o motorista obteve a sua 
Carteira de Habilitação. O argumento de que se trata 
de conhecimentos novos e indispensáveis à condução 
de veículo automotor não convence. As simples noções 
de direção defensiva e de primeiros socorros podem 
muito bem ser aprendidas com a prática do volante. 
Para o CONTRAN, a exigência do curso está prevista 
no art. 150 do CTB. Mas isso também não convence. 
É que esse dispositivo faz remissão ao artigo anterior, 
que foi vetado e que, portanto, não existe juridicamente. 
Se inexiste norma legal ou se esta não tem validade, 
uma simples resolução não pode criar obrigação dessa 
natureza. Na verdade, se cumprida essa norma, esta-
remos assistindo a uma cena, sem dúvida, humilhante: 
velhos motoristas sentados em bancos de cursinhos 
para aprender o que a experiência de 10, 20 ou 30 
anos ao volante há muito já lhes ensinou. Seria como 
obrigar os casais unidos há 10, 20, 30 anos a fazer 
um cursinho de noivos. 

A Folha de S.Paulo, do dia 15 de janeiro deste 
ano, publicou que somente em 2005 mais de 5 milhões 
de motoristas renovarão a carteira de habilitação. Isso 
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representa um negócio de mais de 200 milhões de 
reais. É muito dinheiro em jogo, o que nos leva a pen-
sar que interesses econômicos tenham norteado essa 
exigência para os motoristas já habilitados, mesmo 
desconsiderando o direito adquirido e o princípio da 
razoabilidade.

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 minha preocupação com as Cooperativas de Ele-
trificação Rural.

A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 
vem estudando um novo reajuste de energia para os 
consumidores gaúchos. Nesse sentido, peço atenção 
especial do novo Diretor-Geral da ANEEL, Dr. Jerson 
Kelman, para que não se promova o reajuste da energia 
elétrica aos consumidores gaúchos classificados como 
rurais, bem como das 15 Cooperativas de Eletrificação 
Rural dos Grupos A-3 e A-4 Rural, responsáveis pelo 
atendimento de 210 mil famílias.

São famílias que estão sofrendo muito com os 
efeitos da estiagem que assolou sobremaneira o Es-
tado do Rio Grande do Sul neste ano de 2005. Sem 
o aumento, o índice de inadimplência está bastante 
elevado, principalmente pela redução da renda, que 
possui as mais variadas causas, mas que, no Rio 
Grande, tem na estiagem sua causa maior. Caso se 
promova o novo reajuste, a situação ficará dramática 
e ocasionará enormes dificuldades financeiras para as 
cooperativas. Nas cooperativas, 68% dos associados 
são agricultores, enquanto que nas concessionárias 
este número é de no máximo 8%.

Nesse sentido, apelo à ANEEL para que haja 
como órgão regulador e não permita mais uma dificulda-
de para as cooperativas e os agricultores gaúchos.

O SR. MANATO (PDT – ES. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
assomo à tribuna da Câmara dos Deputados para falar 
sobre uma das mais respeitadas e importantes institui-
ções brasileiras: a Polícia Rodoviária Federal.

A referida instituição foi criada pelo Presidente Wa-
shington Luiz, no dia 24 de julho de 1928, por decreto 
que definia as regras de trânsito daquela época.

Todavia, somente em 1935, Antônio Félix Filho, 
considerado o primeiro Patrulheiro Rodoviário Federal, 
foi chamado pelo administrador Natal Crosato, a man-
do do Engenheiro-Chefe da Comissão de Estradas 
de Rodagem, com intuito de organizar os serviços de 
vigilância das rodovias Rio-Petrópolis, Rio-São Paulo 
e União Indústria

Após 77 anos, a complexidade em zelar pelas 
nossas estradas é bem maior, não só pela vasta qui-

lometragem existente nos dias de hoje, como também 
pelo incremento no volume de veículos circulando e, 
conseqüentemente, maior quantidade de drogas, ar-
mas e outras irregularidades praticadas.

É nesse cenário que se torna imprescindível a 
atuação do policial rodoviário federal, figura que pos-
sui treinamento adequado para as mais diversas situ-
ações que podem ocorrer em nossa extensa malha 
rodoviária.

Aproveito a oportunidade para louvar o Superin-
tendente da Polícia Rodoviária do Espírito Santo, Sr. 
Jomar de Oliveira Pinto, o policial Wolmar Xavier No-
vais e o Diretor do Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal, Dr. Hélio Cardoso Derenne, que ao longo dos 
últimos anos vêm dando todo suporte para o Presbité-
rio Espírito-Santense da Igreja Maranata, que realiza 
periodicamente excursões de evangelização com todo 
respaldo dos senhores que aqui cito, com muita compe-
tência, responsabilidade e interação com a sociedade 
civil organizada, o que tem dignificado o nome dessa 
conceituada instituição, tendo um retorno muito bom 
não só para a Igreja, mas também para própria Polí-
cia Rodoviária Federal, que goza de grande prestígio 
no meio comunitário das diversas regiões do Espírito 
Santo e Brasil. 

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que devemos 
aproximar cada vez mais o cidadão dos policiais ro-
doviários, criando um vínculo de cumplicidade mútuo, 
pois quando estamos nas estradas, muitas vezes pas-
sando por alguma dificuldade, como por exemplo um 
acidente ou um simples pneu furado, são os agentes 
rodoviários que geralmente aparecem para nos socor-
rer, bem como o árduo dever de descobrir nas estra-
das aqueles meliantes responsáveis pela desordem, 
tráfico ou quaisquer outras atitudes ilegais, tendo que 
tomar as providências necessárias.

Alerto também para o alto grau de periculosida-
de que esses agentes atravessam para desempenhar 
suas funções, pois volto a lembrar que grande parte 
do tráfico de armas e drogas existentes hoje no Brasil 
são praticados nas nossas estradas, não por falta de 
preparo dos policiais rodoviários, mas pelo número li-
mitado de agentes presentes para vigiar um território 
tão extenso como o brasileiro.

A falta de estrutura também é algo crítico e tem 
que ser trabalhada de forma intensa, pois em algumas 
rodovias importantes, como a Dutra, existem postos 
sem telefone, cujo único meio de comunicação é por 
meio de rádio. Imaginem então algumas rodovias do 
interior do País!

É nesse sentido que peço mais concursos públi-
cos para tão respeitada carreira de policial rodoviário 
federal, pois só dessa forma teremos um contingente 
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digno das tradições da instituição que aqui trato, como 
também a valorização cada vez maior desse profissio-
nal que arrisca sua vida pelo bem-estar da socieda-
de. E aqui volto a dirigir-me ao Diretor-Geral, Dr. Hélio 
Cardoso Derenne, que muito orgulha toda categoria, 
pois suas ações sempre são voltadas para o bem-es-
tar da população.

Fico orgulhoso por haver no Brasil instituições 
que ainda gozam de imenso prestígio na sociedade, 
como o Corpo de Bombeiros, os Correios e a Polícia 
Rodoviária Federal. Penso que devemos trabalhar de 
forma conjunta para despertar esse sentimento de 
confiança na população. E digo isso porque sei que a 
Câmara dos Deputados freqüentemente é atacada e 
muitas vezes vítima da falta de confiança da socieda-
de brasileira, que, nos últimos tempos, se acostumou 
a ver a figura do Parlamento associada a predicados 
que fogem totalmente de sua prerrogativa original.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, tem-se falado, nesta Casa e em 
diversos jornais do País, sobre a criação de uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito destinada a investi-
gar as organizações criminosas no tráfico de armas. 
A proposta de instalação da CPI foi apresentada pelo 
Deputado Moroni Torgan e obteve 356 assinaturas de 
Parlamentares favoráveis – 185 a mais que a quanti-
dade mínima necessária. Isso nos dá uma grande sa-
tisfação por estarmos unidos na mesma batalha, pois 
somos todos contra esse terror que vem, a cada dia, 
infestando mais o nosso País. 

Uma pesquisa inédita, feita pelo Disque-Denúncia 
do Rio de Janeiro, detalhou as principais agressões 
sofridas por moradores e vizinhos de favelas. Foram 
18.287 denúncias sobre 9 temas, recebidas ao longo 
de 2004 e em janeiro deste ano; 46 em média por dia. 
As denúncias confirmam que o tráfico passou de pro-
tetor das comunidades a algoz. Quase 10 mil delas 
informam sobre a existência de paióis do tráfico e de 
armas escondidas em associações e casas de mora-
dores e até em igrejas. Em seguida, no ranking das 
maiores reclamações, vêm o emprego de menores no 
tráfico de drogas e os bailes funk. 

As principais rotas de tráfico de armas para o 
Brasil já são conhecidas pelos agentes da polícia e 
por todos aqueles que combatem esse crime. As ar-
mas ilegais vêm das fronteiras com o Paraguai, Bolí-
via, Colômbia e Suriname, além de navios que vêm do 
Oriente Médio. Basta agora saber quais as fontes e os 
meios que trazem o material para cá, punindo assim 
os responsáveis. 

Se evitarmos que as armas cheguem às mãos dos 
traficantes, haverá uma contribuição para a redução da 
violência. Afinal, elas são altamente letais, muito mais 
que as de cano curto (pequeno calibre), apesar de 
menos numerosas e matarem em menos quantidade. 
Evitar que os bandidos estejam mais bem equipados 
que a polícia é uma vantagem, porque a grande maioria 
de armas que chegam aqui são muito mais potentes e 
modernas que as dos próprios policiais.

No Brasil, quando o menino tem acesso à arma, 
tem acesso também ao convívio com grupos de trafi-
cantes varejistas de drogas e armas, que se instalam 
nas vilas, favelas e periferias das cidades. O que faz 
gerar um círculo vicioso, que cresce a cada dia em 
nosso País fazendo muitas vítimas, deixando pessoas 
inocentes em cadeiras de rodas ou até mesmo sobre 
camas como mortos vivos. 

Cada vez que uma pessoa consome drogas, 
contribui para matar alguém nas favelas, locais próxi-
mos de onde o tráfico opera. Não é à-toa que a taxa 
de homicídios no Leblon é de 10 por 100 mil habitan-
tes e, na Rocinha, de 200 a cada 100 mil habitantes 
(Estado do Rio de Janeiro).

A ONU, em seu Marco Estratégico para Programa 
de Desenvolvimento do Brasil 2003/2006, elaborado 
pelo Escritório contra Drogas e Crimes, aponta: “As 
taxas de assassinato estão aumentando, especial-
mente entre jovens do sexo masculino. O crescimen-
to da violência é atribuído à proliferação de armas de 
fogo ilegais, que são destinadas ao tráfico de drogas 
e aos crimes domésticos. O crime organizado abrange 
o tráfico de drogas, armas de fogo, seres humanos, 
ouro, animais ameaçados de extinção e lavagem de 
dinheiro, envolvendo organizações criminosas locais 
e internacionais”.

São por esses motivos que precisamos desarmar 
os bandidos e não as pessoas de bem. E tenho cer-
teza de que com a instauração da CPI das Armas, os 
bandidos que têm envolvimento com esse crime serão 
punidos. Combatendo o tráfico de armas, estaremos 
também eliminando em grande parcela o tráfico de 
drogas, porque esses crimes estão interligados, um 
não sobrevive sem o outro.

O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Ministério da Saúde acaba de autorizar 
médicos do Sistema Único de Saúde a fazer aborto em 
mulheres que alegam ter engravidado após estupro, 
sem BO (Boletim de Ocorrência) ou outro documento 
que comprove a violência. Isto é um absurdo! Liberar o 
aborto em caso de estupro já é questionável, imaginem, 
sem registro policial do crime! À luz do Código Penal, 
nesses casos de estupro, a mulher não é obrigada a 
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relatar o fato à polícia. Entendeu o Ministro que a mu-
lher pode, quando estuprada, a seu critério, resguar-
dar-se, recolher-se e manter o assunto fora das lides 
policiais, não sendo, portanto, obrigada a registrar a 
ocorrência. Nessas circunstâncias, também de forma 
legal, não abortará.

Não tenho clareza das razões que levaram o Mi-
nistério da Saúde a liberar tal procedimento, ignorando 
esta Casa de leis, à qual compete cuidar dessa tão im-
portante questão. Entendo sim que, mais uma vez, está 
havendo invasão de competência. Para um assunto de 
tamanha complexidade, não pode qualquer órgão do 
Governo editar uma simples norma ministerial. 

Sr. Presidente, um aborto, no Brasil, é sempre 
um crime. O atual Código Penal, vigente desde 1940, 
não aplica pena somente em 2 casos: se não há outro 
meio que não o aborto para salvar a vida da gestan-
te ou se a gravidez resulta de estupro (conforme art. 
128 do Código Penal). Ainda assim, nesses 2 casos, o 
aborto continua sendo crime, mas a lei, por razões de 
política criminal, não pune o criminoso. Existem raras 
exceções de não punição do criminoso. Por exemplo, 
o filho que furta do pai (art. 128 do CP); a mãe que 
esconde o filho criminoso da autoridade policial, não 
é punida (art. 348 § 2º do CP) e até o estuprador, que 
após o crime casa-se com a vítima, não é punido (art. 
107, inciso VII do CP). Isso se chama, na área jurídica, 
de escusa absolutória. 

As escusas, Sr. Presidente, não tornam o ato 
lícito, apenas autorizam a sua não-punição. Assim, o 
aborto praticado por estupro deve continuar, mas não 
se dispensando o BO com o devido registro da ocor-
rência do estupro. Por que, Sr. Presidente, insisto na 
necessidade do BO? Primeiro, porque vai constar das 
estatísticas sobre o crime; segundo, porque vai permitir 
à autoridade policial investigar o ocorrido, ensejando 
punição ao culpado ou culpados. 

Esta é a Casa de leis e o Estado é o guardião da 
legalidade. Por essa razão, não podemos permitir que 
tais fatos aconteçam. Sabemos que aqui tramitam pro-
jetos de lei sobre esse polêmico assunto e que alguns 
deles pretendem obrigar os hospitais a praticar aborto 
nos 2 casos proibidos, mas não punidos pelo Código 
Penal. Sei também que tais projetos, por serem polê-
micos, têm tramitação mais lenta. Prova disso é que 
os pró-aborto, à época do então Ministro da Saúde, 
Dr. Carlos Albuquerque, tentaram convencê-lo a assi-
nar uma portaria obrigando os hospitais do SUS a fa-
zer o aborto nos 2 casos específicos, mas felizmente 
não conseguiram. Em 1998, na gestão do Ministro da 
Saúde, José Serra, o assunto foi tratado pela Norma 
Técnica, intitulada Prevenção e Tratamento dos Agra-
vos Resultantes da Violência Sexual contra a Mulhe-

res e Adolescentes, que instruiu os hospitais do SUS 
a praticarem aborto de crianças de até 5 meses, que 
tenham sido geradas por estupro. Essa norma ofere-
ce uma saída permissiva à mulher que deseje abortar, 
todavia, não dispensa o BO. 

A história nos remete a tantos casos imorais que, 
por prerrogativa de leis, eram considerados lícitos. Não 
nos causa mais indignação um fato como este. Infeliz-
mente, nós nos vemos diante de uma imprudência do 
Ministério da Saúde. O aborto, ainda que facultativo, 
não deixa de ser um assassinato. É um ser humano 
inocente que morre, é uma vida que se vai! 

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SCIARRA (PFL – PR. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, já é por demais reconhecida a importância 
da região da tríplice fronteira tanto para a economia do 
Paraná e do Brasil, quanto do Paraguai e da Argentina. 
Sabe-se também que se não fosse a Usina Hidrelétrica 
de Itaipu e a energia por ela gerada, o Brasil estaria 
sofrendo as conseqüências da falta ou do racionamen-
to de energia elétrica e não teria alcançado o nível de 
desenvolvimento que hoje ostenta.

Quem visita a região percebe claramente a pu-
jança econômica e o potencial de crescimento. Mas 
não há como esconder que, em meio a tanto dinamis-
mo e progresso, afloram ali, de forma contundente e 
aguda, graves problemas sociais, como um espelho 
do que acontece no Brasil. O principal deles é que os 
chamados “sacoleiros” convivem com contrabandistas 
e traficantes. Neste conturbado contexto social, reco-
nhecemos que não é pequena e nem fácil a missão da 
Receita Federal e, sem dúvida, merece o nosso apoio 
no cumprimento da lei. Entretanto, o que se percebe 
é que as autoridades encontram-se perdidas e inca-
pazes de fazer cumprir a legislação e fiscalizar todos 
os que provêem do Paraguai.

Constatando a própria impotência diante da gi-
gantesca tarefa que tem diante de si, a Receita Fe-
deral parece ter perdido também o bom senso e co-
meça a atropelar os mais elementares princípios da 
administração pública: tenta empurrar sobre a rede 
hoteleira a obrigação de fiscalizar as bagagens dos 
seus hóspedes.

A coluna de José Alexandre Saraiva, publicada 
no jornal Gazeta do Povo, de 14 de março último, in-
forma que diversas intimações foram enviadas a es-
tabelecimentos considerados suspeitos de abrigarem 
pessoas com bagagens fora das “normas”, entre aspas, 
exigindo que os donos ou responsáveis pelos hotéis e 
pousadas denunciem aqueles que têm bagagens que 
podem conter produtos contrabandeados. Naturalmen-
te, a rede hoteleira de Foz do Iguaçu, responsável por 
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grande número de empregos e pelo desenvolvimento 
do turismo na região, não deseja que seus estabeleci-
mentos se tornem depósitos de produtos contrabande-
ados, mas também não lhes cabe o papel de fiscais da 
Receita e nem lhes compete discernir entre o turista e 
o contrabandista. Neste caso, a Receita Federal quer 
terceirizar a sua principal função, que é a fiscalização 
de produtos provenientes do exterior.

Nesta hora de extrema gravidade e turbulência 
na área social, o que deve prevalecer é o bom senso 
e não iniciativas estapafúrdias como essa da Receita 
Federal.

Uma iniciativa de bom senso, desejada por todos 
em Foz do Iguaçu, é que o Governo Federal eleve o 
valor da isenção alfandegária de 150 dólares para 300 
dólares, o que não seria nenhuma excepcionalidade. 
Bem ao contrário, é até uma medida de justiça, con-
siderando que qualquer cidadão brasileiro que chega 
ao Brasil por via aérea tem direito a isenção de 500 
dólares. Tal medida, urgente e necessária, embora não 
resolvesse definitivamente a questão social – aliás, a 
solução não está na região da fronteira, mas no resto 
do País –, diminuiria de imediato as tensões sociais e, 
ainda, traria para a legalidade um bom número de saco-
leiros, que se manteria dentro dos limites da isenção.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
– Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 

– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, nas festividades cívicas levadas 
a efeito no Congresso Nacional não se realçou, com o 
merecido destaque, a figura do extraordinário homem 
público, Ulysses Guimarães, que comandou a Oposi-
ção em momentos cruciais da batalha em prol da nor-
malização político-institucional do País, fazendo-o com 
invulgar competência e inexcedível desassombro.

Ao enfrentar, com a sua inquestionável autoridade 
moral, os que se posicionavam em defesa do regime 
de arbítrio, granjeou o respeito e a admiração de seus 
compatrícios, dirigindo o antigo MDB com firmeza e 
determinação, pondo em risco o seu próprio manda-
to, numa época em que predominavam as cassações 
políticas, suspensão de direitos, prisões injustas e 
processos iníquos.

Confrontou-se com os que pretendiam embargar-
lhe os passos, posicionando-se com altivez e coragem 
à frente de uma sigla que ele procurou estruturar em 

todos os recantos do território nacional, sempre em 
meio a uma exemplar obstinação, sem o que não se 
teria chegado ao processo de redemocratização que 
ora se festeja, merecidamente, em atos públicos de res-
sonância em todos os recantos de nosso território.

O instante áureo vivenciado pelo Senhor Diretas 
foi, sem dúvida, durante a Assembléia Constituinte, em 
87/88, quando, a 5 de outubro, se promulgou a chama-
da Carta cidadã, da qual ele é, obviamente, o primeiro 
signatário, cabendo-me firmar o histórico documento 
em segundo lugar, o que me honro de proclamar, na 
condição de representante que fui do PMDB cearense, 
naquele instante memorável.

Na direção dos trabalhos da Assembléia Nacional 
Constituinte, Ulysses soube imprimir um intenso regime 
de trabalho, fazendo funcionar, simultaneamente, as 
Comissões Temáticas e a de Sistematização, até que 
as proposições pudessem chegar a plenário, com o 
parecer conclusivo do Relator Bernardo Cabral.

Em nenhuma ocasião, o ilustre filho de Rio Cla-
ro deixou quebrantar-se o ânimo de luta, nem mesmo 
quando se pretendeu afrontar a soberania da Cons-
tituinte, sob o pretexto de que as inovações nela in-
seridas poderiam comprometer, irremediavelmente, a 
governabilidade do País.

Altivo e coerente, Ulysses Silveira Guimarães 
legou-nos provas incontestáveis de seu talento fulgu-
rante e de seu notável idealismo, articulando soluções 
com extrema habilidade, até mesmo quando, ao sur-
gir o Centrão, se temeu pelo término, em tempo hábil, 
dos nossos trabalhos.

Como seu companheiro em todos os momentos, 
nas convenções partidárias, na Executiva Nacional, na 
Constituinte, pude aferir, de perto, as qualidades que 
exornavam a sua personalidade de escol, entre as 
quais se incluem o desprendimento e a sensibilidade 
ao apontar alternativas para crises emergenciais com 
que se defrontava a Nação.

Por tudo isso, na defluência dos 20 anos do pro-
cesso de redemocratização, entendi de meu dever 
pôr em relevo o vulto paradigmal de um brasileiro que 
se entregou de corpo e alma à causa da democracia, 
merecendo, assim, o eterno reconhecimento de seus 
contemporâneos e das gerações porvindouras. 

A história não deixará de exaltar-lhe os méri-
tos incontáveis, agora aligeiradamente referenciados 
neste breve pronunciamento, suprindo qualquer tipo 
de omissão involuntária que possa ter-se registrado 
nesta data inapagável. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Alberto Leréia) 
– Iniciando o Grande Expediente, concedo a palavra 
ao nobre Deputado Luiz Bassuma. S.Exa. dispõe de 
25 minutos.
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DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

Durante o discurso do Sr. Luiz Bassu-
ma, o Sr. Carlos Alberto Leréia, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Givaldo 
Carimbão, 1º Suplente de Secretário.

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL – MG. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, é notório o crescimento e o 
sucesso do agronegócio brasileiro. E uma das razões 
para esse sucesso, sem dúvida, é o Programa Na-
cional de Agricultura Familiar. Responsável por mais 
de 30% da produção no setor, o PRONAF também 
contribuiu para dar emprego a cerca de 9 milhões de 
pessoas no campo, totalizando uma inclusão de 1,8 
milhões de famílias.

Para 2004/2007, estão previstos investimentos 
de cerca de R$7 bilhões, contra R$4,5 bilhões desti-
nados à safra anterior. Os recursos desse programa 
não são utilizados apenas para financiar a produção 
familiar, mas também para fornecer assistência técni-
ca e qualificação profissional, além de se destinar à 
comercialização dos produtos. 

Em todo o País a produção é realizada de acordo 
com as peculiaridades regionais, o que acaba contri-
buindo ainda mais para o fortalecimento do Progra-
ma. 

O Governo Federal afirma que o PRONAF conti-
nuará sob a coordenação do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário, com o claro objetivo de atrelar a pro-
dução à realização da reforma agrária. O que creio, Sr. 
Presidente, ser uma excelente idéia, pois a família, ao 
receber o lote, estará em condições de produzir num 
trabalho conjugado. 

Parabéns ao Governo Federal pelas medidas im-
plementadas e pela continuidade do Programa. Afinal, 
a agricultura familiar, considerada de pequeno porte, 
é que tem dado sustentação à evolução do agrone-
gócio no País. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – O 

segundo inscrito para o Grande Expediente seria o 
Deputado José Priante, que, ausente, cedeu o tempo 
ao Deputado Mauro Benevides. S.Exa. dispõe de 25 
minutos.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO MAU-
RO BENEVIDES QUE, ENTREGUE À REVI-
SÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMEN-
TE PUBLICADO.

O SR. GERALDO RESENDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GERALDO RESENDE (PPS – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro, quero parabenizar V.Exa., que, na condição de 
Suplente da Mesa Diretora, assume a Presidência da 
Casa em tarde especial, já que votaremos daqui a 
pouco requerimentos de urgência urgentíssima para 
criação de 5 universidades federais no País. Um de-
les é o Requerimento nº 2.388, subscrito por toda a 
bancada do Estado de Mato Grosso do Sul, para a 
criação da Universidade Federal da Grande Dourados, 
desmembrando-a da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul.

Essa luta foi prioritária durante meu mandato. 
Dela participamos desde que chegamos a esta Casa, 
e contamos, sim, com a sensibilidade do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-Ministro Cristovam 
Buarque, do Ministro Tarso Genro, do Ministro do Pla-
nejamento e de todos os outros. 

Então, hoje me sinto muito feliz com a votação 
desses requerimentos. Em seguida, haveremos de votar 
o mérito e, certamente, esta Câmara dos Deputados 
vai dar oportunidade a milhares de estudantes para 
que façam o curso superior perto de suas localidades, 
interiorizando o ensino público gratuito e criando es-
paços privilegiados para construirmos o País com que 
todos sonhamos.

Sr. Presidente, agradeço pela oportunidade, pois 
sei que há outros Parlamentares inscritos para falar. 

Quero dizer ainda que, quando formos debater 
o requerimento de urgência, vou me manifestar, com 
alegria e entusiasmo, pela vitória da bancada de Mato 
Grosso do Sul, principalmente a de Dourados.

Então, Sr. Presidente, meus parabéns por ocupar 
esta Presidência num dia tão feliz para o País.

O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Muito 
obrigado, nobre Deputado Geraldo Resende.

O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero registrar, com muita alegria, nos Anais 
desta Casa, grande encontro ocorrido em Belém, no 
dia 14 de março, no qual foi assinado acordo entre a 
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Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra 
Pelada (COOMIGASP) e o Sindicato dos Garimpeiros 
de Serra Pelada (SINGASP), com a intermediação de 
técnicos dos Ministérios de Minas e Energia e do Tra-
balho e Emprego.

Esse acordo beneficiou cerca de 49 mil garim-
peiros da região, devolvendo-lhes o direito de explorar 
uma área de 100 hectares, dos cerca de 370 hecta-
res que a União lhes havia concedido para a extração 
mineral. 

Sr. Presidente, o Governo Lula põe fim a uma era 
desastrosa, que já dura mais de 20 anos e que trouxe 
sofrimento e morte àquele garimpo. Agora, o Governo 
Federal tem como missão promover a regulamentação 
do direito de extração mineral por parte dos garimpei-
ros e de todos os cooperados. 

A partir do mês de abril até o dia 23 de maio, 
haverá a readequação desses trabalhadores e a con-
vocação de todos os sócios da antiga Cooperativa dos 
Garimpeiros de Serra Pelada (COOGAR) para se as-
sociarem à COOMIGASP. Esse foi o acordo firmado.

Na condição de Deputado Federal do Estado do 
Pará, fui várias vezes a Serra Pelada para lutar pelos 
garimpeiros, a fim de que essa grande novela tivesse 
final feliz. 

Deixo registrada, portanto, com muita satisfação, 
essa grande ocorrência no dia 14 de março próximo 
passado, em Belém, Estado do Pará.

Muito obrigado.
O SR. COSTA FERREIRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o tema sobre aborto continua 
na pauta das discussões e a favor dele se apresen-
tam alguns defensores eminentes, como o Ministério 
da Saúde e integrantes da OAB.

Há fortes indicativos provenientes do Ministério 
da Saúde com intuito de promover a legalização do 
aborto. Em pelo menos 3 atos explícitos, largamente 
publicados na mídia, vê-se a tendência favorável do 
Ministério, inclusive desconsiderando a legalidade. 

O Ministério da Saúde autorizou, por meio de uma 
norma técnica, os médicos da rede pública de saúde 
a realizarem aborto, em caso de estupro, sem a apre-
sentação do boletim de ocorrência policial. Felizmente, 
o STF, através do seu Presidente, manifestou a ilegali-
dade da prática de aborto sem o boletim de ocorrência, 
o que torna o médico abortista apenável. 

Em outra frente, o Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) aprovou, dia 9 de março de 2005, uma resolu-

ção favorável ao aborto em caso de anencefalia, com 
27 dos 30 votos, como base de orientação ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Esperamos que, por força de coerência, o STF se 
pronuncie em breve pela ilegalidade da interrupção da 
gravidez de anencefálico. Tramita no Senado um projeto 
que visa alterar o Código Penal e dar norma definitiva 
à autorização de aborto em caso de anencefalia, sobre 
o qual temos pedido insistentemente pela vida.

Num terceiro lance, a Secretaria Especial de Polí-
tica para as Mulheres e o Ministério da Saúde passarão 
a distribuir, a partir do próximo dia 22, a pílula abortiva 
chamada de a “pílula do dia seguinte”. 

Embora seja parte da Política de Planejamento 
Familiar, o público principal é o menor de idade, pelo 
altíssimo número de gravidez que apresenta. Tudo para 
o aborto, mas nada é feito para combater as causas, 
a excessiva erotização de nossos menores e a desa-
gregação familiar. 

Isso contradiz até o plano de combate às doen-
ças sexualmente transmissíveis. Tantos programas 
pela interrupção da gravidez pode criar a cultura do 
descuido.

A OAB, por intermédio do seu Conselheiro, Ade-
mar Rigueira, numa manifestação legítima, mas pre-
ocupante, associa-se à decisão ministerial. Segundo 
consta no jornal O Estado, a OAB está sugerindo ao 
Ministério da Saúde a suspensão da norma técnica 
que autoriza os médicos da rede pública a despreza-
rem o BO, não por discordar dela nem por opor-se ao 
aborto, mas para que se crie meios de proteção aos 
médicos.

Como advogado, acredito que o parecer do se-
nhor conselheiro não incorpora a vontade da maioria 
dos membros da OAB, e sim o de membros da exe-
cutiva nacional.

Diante de tanta ênfase no aborto, é preciso cau-
tela, pois estamos diante de um dique prestes a rom-
per. Nunca se viu tanta pressão para extinguir a vida 
alheia: aborto indiscriminado, aborto do anencefálico, 
eutanásia. Se passar uma, todas passarão. 

Conhecemos os vários aspectos sociais que 
envolvem a questão. Contudo não podemos agir sim-
plesmente para acrescentar mais tipos de abortos às 
nossas leis, como que os justificando a partir dos que 
sobreviveram e querem se livrar de um “problema”, 
como consideram um filho “indesejado”.

Esta Casa terá de se pronunciar sobre o tema em 
data posterior. Por isso, antecipo minhas ponderações 
para que a vida prevaleça.

O aborto não perderá jamais seu espectro de 
morte e infâmia ao sacrificar o nascituro sob pretextos 
vãs. A mulher tem domínio sobre o seu próprio corpo, 
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não sobre a integridade da criança e, muito menos, 
sobre a vida desta, em qualquer tempo do seu de-
senvolvimento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Con-

vido os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas a virem 
a plenário – temos na Casa 223 Deputados – para 
darmos início à Ordem do Dia.

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o índice de desemprego no Brasil continua alto. 
Já alertamos para o fato de que existem várias classes 
de desempregados, inclusive, os desempregados di-
plomados. Agora, há outro tipo de desempregado. São 
aqueles profissionais que, após os 40 anos, são de-
mitidos sumariamente das empresas e não têm como 
voltar ao mercado de trabalho.

Por isso, propomos projeto de lei, que agora 
apresentamos, para dar incentivo às empresas que 
contratarem pessoas com mais de 40 anos, garan-
tindo também estabilidade no emprego para aqueles 
profissionais que atingirem 50 anos de idade. Sabemos 
que, se perderem o emprego, não terão outra oportu-
nidade, porque o mercado de trabalho é cruel com os 
profissionais, que, embora sejam bons, já atingiram 
idade avançada. 

O Estado tem que garantir a esses profissionais o 
emprego e sua estabilidade também. Apresento agora 
o projeto de lei à Mesa.

Obrigado.

O Sr. Givaldo Carimbão, 1º Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Severino Cavalcanti, 
Presidente.

O SR. DR. HELENO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. HELENO (PMDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ao assumir a tribuna, gostaria de parabe-
nizar o Prefeito de Duque de Caxias, Sr. Washington 
Reis, que, mais uma vez saindo na frente das demais 
prefeituras da Baixada Fluminense, procedeu à con-
versão de sua frota automotiva para gás natural, o que 
representará, de imediato, redução mensal de gastos 
na ordem de 70% e economia anual de R$1 milhão.

Segundo dados da própria Prefeitura, além da 
transformação da frota para GNV, o abastecimento 
dos veículos pesados, movidos a diesel, também terá 
um diferencial, já que em breve será controlado pelo 
sistema de Controle Total de Frotas (CTF), a ser im-
plantado pela PETROBRAS.

O Controle Total de Frotas constitui-se de bombas 
informatizadas, com programação on-line, que emitem 
relatórios diários de consumo. Os veículos terão um 
chip e o motorista, um cartão de abastecimento, tudo 
isso visando evitar roubos e gastos desnecessários 
de combustível.

Segundo declarações do próprio Prefeito, os re-
cursos provenientes dessa economia deverão ser cana-
lizados para a saúde, verdadeiro calcanhar-de-aquiles 
do Município, portanto, merecedor de constante preo-
cupação do Poder Executivo e um dos compromissos 
de campanha da atual administração.

Como um dos grandes defensores do gás na-
tural e de sua implantação no meu Estado do Rio de 
Janeiro, parabenizo a atitude tomada pela Prefeitura 
de Duque de Caxias, o que denota uma preocupação 
com a economia de recursos públicos para que pos-
sam ser empregados em outros setores.

Sr. Presidente, o Rio de Janeiro vem dando notá-
vel exemplo ao empregar o gás natural veicular como 
combustível automotivo. É possuidor do maior número 
de veículos automotores a gás natural da Federação 
– estão registrados 300 mil. É importante destacar a 
não-agressão ao meio ambiente pela queima desse 
combustível, o que já vem trazendo inúmeros benefí-
cios ao meu Estado. 

Fazemos votos para que o exemplo da Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias seja seguido por ou-
tras e para que essa atitude não se restrinja apenas à 
frota oficial, mas possa se estender também ao trans-
porte coletivo urbano, visto que a nossa população 
precisa de passagens mais baratas e meio ambiente 
mais salutar.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. ROMEL ANIZIO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ROMEL ANIZIO (PP – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Querido Presidente Seve-
rino Cavalcanti, que honra sobremaneira o Partido 
Progressista e esta Casa, no momento em que todos 
os segmentos da sociedade brasileira buscam a mo-
ralidade e a ética nos compromissos, em Minas Ge-
rais, a Federação Mineira de Futebol vem cometendo 
absurdos com os clubes do interior.
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Falo em especial sobre minha cidade, Ituiutaba, 
cujo time, depois de 30 anos, ascendeu à primeira di-
visão do futebol mineiro. As arbitragens iniciaram uma 
avalanche de furtos, vamos assim dizer, prejudicando-
nos no jogo contra o Atlético Mineiro, roubando-nos a 
vitória em Ituiutaba e no primeiro jogo, e foi escalado 
um bandeirinha que nos prejudicou em dois outros jo-
gos. Afinal de contas, frustraram a grande torcida ituiu-
tabana, os torcedores do Pontal do Triângulo Mineiro.

Sr. Presidente, quero lavrar este protesto con-
tra os crimes que se têm cometido pelos árbitros de 
futebol, que prejudicam as equipes do interior e nos 
tolhem de participar das finais do Campeonato Minei-
ro. Solicito que este pedido de moralidade no futebol 
mineiro seja encaminhado à Comissão de Arbitragem 
da Federação Mineira de Futebol e ao Presidente da 
Federação Mineira de Futebol.

Muito obrigado.
O SR. JURANDIR BOIA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JURANDIR BOIA (PDT – AL. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje tomo novamente meu lugar 
nesta tribuna para falar sobre um dado que passou 
um tanto quanto despercebido pela Nação brasileira. 
O tema que trago ao conhecimento desta Casa é a úl-
tima pesquisa de avaliação do Governo realizada em 
meu Estado, Alagoas, e divulgada pelos jornais locais 
na última semana.

O documento mostra que 73% da população 
alagoana avalia positivamente o segundo mandato do 
Governador Ronaldo Lessa. Fato este que demonstra 
a seriedade com que aquele Estado vem sendo trata-
do por seus administradores. 

Os indicadores sociais revelam porque a popula-
ção local aprova o Governo que possui. Alagoas nunca 
havia avançado tanto em um só Governo. Apenas no 
primeiro mandato do nosso Governador, mais de 250 
escolas foram ampliadas, reformadas ou construídas. O 
número refletiu um acréscimo de 100 mil novas vagas 
na rede estadual de ensino, um aumento de mais de 
50% no número de lugares oferecidos nas escolas.

Outro exemplo que pode ilustrar a administração 
séria e competente desenvolvida em Alagoas é que, 
diante da crítica situação da seca no Estado, onde 25 
Municípios decretaram estado de calamidade pública, 
uma rápida medida foi adotada para tentar minimizar 
os sofrimentos causados à população. O número de re-
cursos destinados ao combate à seca dobrou. Assim, a 
operação batizada pelo Governador como Água é Vida 
passou a receber 200 mil reais por mês. Antes, eram 

disponibilizados mensalmente para as áreas vítimas 
da falta de chuva 100 mil reais. Sem falar na incansá-
vel gestão junto ao Governo Federal para liberação de 
verba para os Municípios afetados pela seca.

Na saúde pública, o Programa Saúde da Família 
– PSF foi disseminado e, atualmente, o projeto bene-
ficia 469.141 famílias, cobrindo cerca de 68% do Es-
tado. Alagoas ocupa a sexta colocação no ranking de 
cobertura do PSF, perdendo apenas para a Paraíba, o 
Piauí, Sergipe, Roraima e Rio Grande do Norte. 

Um dos destaques desse Governo tem sido o 
combate à mortalidade infantil. Quando assumi a Se-
cretaria de Saúde, no primeiro mandato do Governador 
Ronaldo Lessa, em 1999, a taxa anual de mortalidade 
infantil era de 68,2%. Em 2001, a taxa anual de óbitos 
de crianças já havia sido reduzida para 48,25% e, no 
ano passado, esse número caiu para 29%. Uma redu-
ção de cerca de 40% em apenas cinco anos.

Além disso, hospitais foram reformados e reequi-
pados, ampliando o número de atendimentos, inclusi-
ve com a realização de exames de alta complexida-
de, como as tomografias, por exemplo. O Laboratório 
Industrial e Farmacêutico de Alagoas, o LIFAL, foi re-
cuperado e atualmente produz quantidade significati-
va de remédios consumidos no Estado, chegando a 
exportar vários medicamentos para outras Unidades 
da Federação, entre eles 2 componentes do coquetel 
de combate ao vírus HIV.

Isso tudo sem mencionar aqui, por uma questão 
de tempo, os avanços nas áreas de segurança públi-
ca, saneamento básico, economia e cultura, como o 
Projeto Teatro é o maior barato e a criação do Instituto 
Zumbi dos Palmares, abrangendo emissoras de tele-
visão e rádio de caráter educativo.

É evidente que ainda há muito a ser feito, princi-
palmente se levarmos em consideração o enorme abis-
mo social existente entre as Regiões Norte e Nordes-
te, em comparação com as demais regiões brasileiras. 
Enquanto o Sudeste brasileiro participa com 56,3% do 
Produto Interno Bruto nacional, o Norte contribui com 
apenas 5% e o Nordeste com 13,5%. 

Mas é importante reconhecer aqui, Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, que temos avanços muito 
palpáveis em Alagoas e um segundo mandato muito 
bem avaliado, caso raro na política brasileira. Por tudo 
isso, o povo de Alagoas sente que está no caminho 
certo para o futuro dos seus filhos. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. GERALDO THADEU – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.



Março de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 06977 

O SR. GERALDO THADEU (PPS – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, apóio o Deputado Geraldo Resende, 
de Mato Grosso do Sul. Este é um momento histórico 
para a Câmara dos Deputados e para V.Exa., que pre-
side a sessão. Serão apreciados 5 requerimentos de 
urgência para votação de projetos que criam universi-
dades no País. Só teremos condições de transformar 
este País quando seu povo tiver formação educacio-
nal. Observo o empenho de V.Exa. em submeter à 
apreciação do Plenário matérias importantes, o que 
favorecerá o povo brasileiro.

Gostaria de falar especialmente da Faculdade de 
Alfenas, da EFOA/CEUFE Por meio do Requerimento 
nº 2.012/04, solicita-se urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 3.859, de 2004, do Poder Executivo, 
que dispõe sobre a transformação da Escola de Far-
mácia e Odontologia de Alfenas/Centro Universitário 
Federal – EFOA/CEUFE em Universidade Federal de 
Alfenas – UNIFAL/MG e dá outras providências.

Trata-se de um momento de muita expectativa 
para os docentes, discentes e demais alfenenses, 
que com certeza estão assistindo com ansiedade a 
esta sessão.

Quanto ao futebol do interior de Minas Gerais, o 
Deputado Romel Anizio realmente tem razão, os clu-
bes do interior têm sofrido muito com as arbitragens 
no Estado. Realmente a Federação deveria tomar cui-
dado com a qualidade e as condições dos árbitros que 
apitam os jogos do Campeonato Mineiro. 

Obrigado. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
gistro a inauguração do Fórum Federal da Vara Previ-
denciária de Caraguatatuba. Cumprimento o Prefeito 
Aguilar, o Vereador Pardim, Presidente da Câmara, e 
o Vereador Germino, pelo empenho em criarem con-
dições para a instalação do Juizado Previdenciário 
Federal na cidade de Caraguatatuba.

Registro a realização da Feira Agropecuária de 
Pilar. Um abraço aos Vereadores João Batista, Brizola, 
Presidente da Câmara, e Papagaio.

Registro ainda o aniversário hoje da cidade de 
São Sebastião. Cumprimentamos o Prefeito Juan e 
todos os moradores do Município, mostrando que, 
efetivamente, o interior de São Paulo passa por um 
momento extremamente importante, em que vemos o 
desenvolvimento por todos os cantos do Estado. 

Cumprimento o Deputado Rodrigo Garcia por 
assumir a Presidência da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo num momento extremamente 
importante.

Cumprimento também o Presidente Severino 
Cavalcanti por ter permitido que, na noite de ontem, 
sob o comando do Deputado José Thomaz Nonô, pra-
ticamente concluíssemos a votação da PEC Paralela 
da Previdência. Faltam apenas alguns destaques, que 
deverão ser votados no dia de hoje. 

Sr. Presidente, se todos os Líderes estiverem de 
acordo, sugiro suprimirmos o interstício de 5 sessões 
e votarmos hoje mesmo em segundo turno a PEC da 
Previdência, para encaminhá-la ao Senado. Dessa 
maneira, damos celeridade a essa questão e recupe-
ramos o tempo perdido.

Sem dúvida nenhuma, está de parabéns o Depu-
tado Severino Cavalcanti, Presidente da Câmara dos 
Deputados.

O SR. JORGE ALBERTO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o povo brasileiro quer explica-
ções. O Congresso quer explicações. A perplexidade 
já foi substituída pela indignação e a base parlamentar 
do Governo, também, precisa de explicações claras e 
objetivas para suportar informações que saltam dian-
te de nossos olhos e para as quais não conhecemos 
justificativas.

O que está acontecendo com o Governo Lula? 
Como um governo que utilizou o discurso da austeri-
dade para realizar a impopular reforma da Previdência 
pode apresentar um aumento de gastos de 186,7%, 
de 2002 até hoje, só nas despesas com o Gabinete da 
Presidência da República?

Fomos surpreendidos, Sras. e Srs. Deputados, 
neste início de semana, com uma análise, feita pela 
imprensa, de números obtidos no SIAFI, que não se 
explicam. Debrucei-me, demoradamente, sobre eles 
porque não os queria verdadeiros. De primeira, ainda 
pensei que podia haver equívocos.

A reportagem do jornal O Globo dava conta de 
um aumento de gastos no Gabinete do Presidente da 
República, no mínimo, preocupante. O que explica que, 
em 2 anos de Governo, o Gabinete da Presidência da 
República elevou em 46% as despesas com pessoal. 
O salto foi grande. Partiu-se de 43 milhões de reais 
para 63 milhões de reais.

Achamos que poderia ser justificável pelo nú-
mero de órgãos e secretarias que a Presidência da 
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República arrolou para seu domínio. Mas o aumento 
não se justificou. A diferença do número de órgãos e 
secretarias existentes, antes de 2002, é pequena. Não 
explica o aumento de despesa.

Mais difícil de entender ainda é o incremento de 
186% no custeio da máquina do Planalto. De 2002 
para cá, a despesa foi de 100 milhões de reais para 
287 milhões de reais, tirando-se os quebrados. As des-
pesas com diárias, passagens e locomoção, noutras 
palavras, com as viagens dos executivos, cresceu em 
51,3%. Foi de 11 para 17 milhões de reais, desprezan-
do-se, também, os quebrados.

É um crescimento de despesa que causa espé-
cie, mas não é nada se compararmos com o aumen-
to, este, sim, estapafúrdio, de 613% nos gastos com 
material permanente e com equipamentos. Os gastos 
saltaram de 2,5 milhões para 17,8 milhões. É muito, 
mas ainda não é tudo. 

Os aumentos de gastos se seguem na análise da 
reportagem com base nos números do SIAFI. Aumen-
taram-se os gastos com material de consumo, 45%; 
com serviços de terceiros, 98%, saindo de 360 mil re-
ais para 715 mil reais, e com os serviços de terceiros 
(pessoa jurídica), em que o aumento foi de 257%, qua-
se 300%. Elevando as despesas de 72 milhões para 
258 milhões de reais.

Nenhuma justificativa à vista. Não é compreensí-
vel. Mas o pior ainda está para ser citado. As despesas 
com obras e instalações ampliaram-se em 1.600%. 
Saíram de 71,5 mil para 1,2 milhão. Mas com que se 
gastou tanto dinheiro? Não foi com as reformas que 
estão sendo feitas no Palácio da Alvorada. Claro que 
não. Não foi o Palácio que anunciou pela imprensa 
que a reforma seria feita com recursos da iniciativa 
privada?

Fomos surpreendidos, Sras. e Srs. Deputados, 
neste início de semana. Os números divulgados com 
base em estudos feitos no SIAFI ferem a alma brasi-
leira, necessitada de um alento, de saber que seu País 
caminha num rumo certo, que precisa ter certeza de 
dias melhores. Brasileiros que necessitam da certeza 
de que não mais verão crianças índias mortas pela 
fome, favelados constrangendo a cidade, pedintes e 
miseráveis, brasileiros como nós, vivendo à margem 
de qualquer conceito de cidadania.

E é nesta Nação, com tantos problemas estru-
turais, que assistimos ao Gabinete da Presidência da 
República aumentar os seus gastos com passagens, 
diárias e verbas de locomoção em 51%. 

Sras. e Srs. Deputados, queremos esclarecimen-
tos. Não queremos, a priori, condenar o Governo Lula. 
Nós, da base parlamentar, estamos preocupados com 
a governabilidade, com o desenvolvimento do País, 
com o crescimento de nossa Nação. Não é nosso papel 
condenar. Mas, como cidadãos, como Parlamentares, 
como representantes do povo, nesta Casa, exigimos 
explicações. 

Exigimos que o Governo Lula, que o Executivo, 
venha a público explicar o que gerou a sangria. Com 
quais objetivos esses gastos vêm sendo feitos e como 
o brasileiro comum, o brasileiro que votou em mim, 
que votou nos Parlamentares aqui presentes, que 
votou em Lula para Presidente da República, vai se 
beneficiar com ela.

Precisamos esclarecer, deixar transparentes es-
ses aumentos de gastos, demonstrar a utilidade deles 
para o desenvolvimento da Nação, ou não teremos 
perdão, nem espaço, no futuro do povo brasileiro.

Por último, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que 
meu pronunciamento seja divulgado nos órgãos de 
comunicação da Casa.

O SR. B. SÁ – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. B. SÁ (PPS – PI. Pela ordem. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Brasil exibe a maior taxa básica de juros do 
mundo. Junte-se a isso o spread e o índice de ganhos 
por parte dos bancos e temos a primeira justificativa 
para os lucros obtidos por nosso sistema financeiro, 
aí incluídos os bancos oficiais.

Mas existe, ainda, outro vilão que, se devida-
mente dimensionado, pode dizer porque se ganha 
tanto dinheiro se os bancos, a rigor, pouco se valem 
da intermediação financeira em sua atuação dentro do 
sistema. Esse vilão reside na cobrança de tarifas as 
mais descomunais e injustificáveis de todos os tempos. 
E um dado apenas nos serve para comprovar o que 
estamos afirmando. Pesquisas realizadas pelo IBGE e 
respeitantes ao orçamento das famílias brasileiras nos 
mostram que, nesse orçamento, o aumento com tarifas 
bancárias foi, nos últimos anos, de cerca de 2.000%, 
o que, convenhamos, é uma aberração.

E essa exploração vai ainda mais longe. As recei-
tas dos 4 maiores bancos de varejo, no País, cresceram, 
em termos reais, com essas cobranças, em 54,7%, ao 
passo que as despesas com pessoal, nesses mes-
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mos bancos, não chegaram a crescer 6%. Ou seja, o 
cidadão está pagando tarifas sempre muito elevadas 
e pouco justificáveis não para melhorar as condições 
de trabalho dos bancários, o que seria lógico, mas sim 
e exclusivamente para enriquecer ao despropósito os 
Srs. banqueiros.

Ao que vemos, a liberalidade do Banco Central 
diante desses abusos já é por demais exagerada, 
criminosa mesmo. Os órgãos de defesa do consu-
midor recebem queixas múltiplas e não conseguem, 
por parte daquele BACEN, uma justificativa lógica 
para os abusos assim praticados. As diferenças 
entre as tarifas cobradas por este ou aquele servi-
ço, em alguns casos, ultrapassam os 200%, mas, 
ainda assim, fica difícil um controle mais estrito so-
bre a questão, já que o mesmo banco fiscalizador, 
ou seja, o Central, sequer se preocupa em, pelo 
menos, uniformizar a nomenclatura desses tantos 
quesitos, com o cidadão ficando sem poder definir 
o quanto paga e por que paga. O BACEN precisa 
assumir as funções reguladoras e fiscalizadoras 
do mercado financeiro, porque, sem qualquer con-
trole, os bancos usam e abusam de cobranças as 
mais injustificáveis.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. GILMAR MACHADO (PT – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, gostaria de fazer um relato e de cum-
primentar o Ministro Tarso Genro pelo grande debate 
que vem produzindo no País a respeito de duas gran-
des modificações na legislação da educação brasileira, 
em que vamos trabalhar durante este ano.

Em primeiro lugar, é extremamente importante 
a transformação do FUNDEF em FUNDEB. Pela pri-
meira vez, este Governo começa a concretizar o seu 
programa.

Entendemos que a educação tem que ser trata-
da no todo; que aquela política enfocada apenas no 
tratamento dos meninos de 1ª a 8ª série está sendo 
superada pela proposta de inclusão de todos na edu-
cação básica brasileira; que o Governo Federal quer 
e vai ajudar os nossos Municípios a cuidarem também 
da educação infantil; que a educação média também 
será valorizada com apoio ao Governo dos Estados. 

Além disso, haverá o reforço da educação profissional 
neste País.

O FUNDEB representa mudança no tratamento 
que vínhamos dando à educação no Brasil. Lamento 
que a imprensa brasileira não dê o destaque necessá-
rio à grande transformação que haverá na educação 
básica deste País.

A outra reforma, a universitária, essa merece da 
grande mídia grande espaço. Por quê? Porque aí exis-
te interesse de mercado. Lamentavelmente não trata 
da educação básica brasileira, que tem mais de 40 
milhões de estudantes. A mídia não tem tempo nem 
espaço para tratar dessa questão.

Quero cumprimentar o Ministro Tarso Genro pela 
iniciativa de colocar em discussão nesta Casa, ainda 
no primeiro semestre, uma nova PEC, a fim de que a 
educação básica tenha tratamento adequado. Um dos 
instrumentos da reforma universitária é a expansão do 
ensino superior por meio de multicampi.

Teremos hoje a votação de vários requerimentos 
que propõem a criação de universidades. 

Acabou o tempo do PSDB e do PFL, no Gover-
no Fernando Henrique, que eram contra a abertura 
de universidades. Chegamos a um novo tempo, o 
tempo do Governo do Partido dos Trabalhadores, dos 
nossos aliados que querem a expansão universitária, 
que querem vagas públicas. Por isso esses projetos 
estão em pauta. 

Atualmente, nossas universidades estão aptas a 
abrir novos cursos, através de multicampi, para ampliar 
as vagas públicas no ensino superior. Esse é o início 
da reforma universitária, que será feita pelo nosso Go-
verno, e pela qual estamos trabalhando. Por isso cum-
primento e parabenizo o Ministro Tarso Genro. 

Vamos promover o debate sobre a educação. 
Quero chamar a atenção da mídia para que abra 

o debate sobre a educação básica, e não apenas so-
bre a reforma universitária. 

Estamos produzindo grandes mudanças na área 
educacional brasileira. Vamos apoiar todas as amplia-
ções. Inclusive fui Relator do projeto de transformação da 
Faculdade de Medicina de Uberaba em universidade.

Este é um novo tempo para este País, o tempo 
da valorização da escola e da educação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PL PL/PSL
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB
Jurandil Juarez PMDB
Total de Amapá: 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL PL/PSL
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zequinha Marinho S.Part.
Total de Pará: 9

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

RONDONIA

Agnaldo Muniz PP
Anselmo PT
Eduardo Valverde PT
Miguel de Souza PL PL/PSL
Natan Donadon PMDB
Total de Rondonia: 5

ACRE

Chicão Brígido PMDB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Pastor Amarildo PMDB
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Pedro Fernandes PTB
Remi Trinta PL PL/PSL
Sebastião Madeira PSDB
Wagner Lago PP
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PL/PSL
André Figueiredo PDT
Aníbal Gomes PMDB
Arnon Bezerra PTB
Bismarck Maia PSDB
José Linhares PP
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Total de Ceará: 12

PIAUÍ

Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Ciro Nogueira PP
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 8
RIO GRANDE DO NORTE
Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Iberê Ferreira PTB
Nélio Dias PP
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Inaldo Leitão PL PL/PSL
Lúcia Braga PMDB
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
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Wellington Roberto PL PL/PSL
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PMDB
Joaquim Francisco PTB
Jorge Gomes PSB
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Pastor Francisco Olímpio PSB
Roberto Magalhães PFL
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
João Lyra PTB
José Thomaz Nonô PFL
Jurandir Boia PDT
Rogério Teófilo PPS
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
Ivan Paixão PPS
Jackson Barreto PTB
João Fontes PDT
Jorge Alberto PMDB
José Carlos Machado PFL
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Guilherme Menezes PT
João Leão PL PL/PSL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
Luiz Bassuma PT
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL

Pedro Irujo PL PL/PSL
Reginaldo Germano PP
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 22

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PL PL/PSL
Ana Guerra PT
Carlos Willian PMDB
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PL PL/PSL
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
João Magalhães PMDB
José Santana de Vasconcellos PL PL/PSL
Lael Varella PFL
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
Odair Cunha PT
Paulo Delgado PT
Romel Anizio PP
Romeu Queiroz PTB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Vadinho Baião PT
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 27

ESPÍRITO SANTO

Jair de Oliveira PMDB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PMDB
Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura S.Part.
André Costa PT
Antonio Carlos Biscaia PT
Carlos Nader PL PL/PSL
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Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Deley PMDB
Dr. Heleno PMDB
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Fernando Lopes PMDB
Itamar Serpa PSDB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL
Jorge Bittar PT
Juíza Denise Frossard PPS
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PT
Nelson Bornier PMDB
Paulo Feijó PSDB
Sandro Matos PTB
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL PL/PSL
Arnaldo Faria de Sá PTB
Carlos Sampaio PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PP
Devanir Ribeiro PT
Edna Macedo PTB
Ildeu Araujo PP
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
João Batista PFL
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Abramo PFL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PL PL/PSL
Neuton Lima PTB
Professor Irapuan Teixeira PP
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT

Valdemar Costa Neto PL PL/PSL
Vanderlei Assis PP
Walter Barelli PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 33

MATO GROSSO

Ricarte de Freitas PTB
Thaís Barbosa PMDB
Thelma de Oliveira PSDB
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Maninha PT
Tatico PL PL/PSL
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PTB
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL PL/PSL
Colombo PT
Dr. Rosinha PT
Gustavo Fruet PSDB
Iris Simões PTB
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Ricardo Barros PP
Total de Paraná: 13

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Fernando Coruja PPS
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Gervásio Silva PFL
João Pizzolatti PP
Leodegar Tiscoski PP
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Paulo Bauer PFL
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB
Enio Bacci PDT
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Júlio Redecker PSDB
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PL PL/PSL
Wilson Cignachi PMDB
Total de Rio Grande do Sul: 12

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 260 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Nos 
últimos 30 dias, a Câmara dos Deputados votou 28 
matérias, sendo 4 medidas provisórias, 10 projetos 
de lei, 12 projetos de decreto legislativo e 2 projetos 
de resolução.

Destacam-se as seguintes matérias:

1º) o projeto de lei sobre biossegurança;
2º) o projeto de lei que modifica o Có-

digo Penal para suprimir o termo “mulher ho-
nesta”;

3º) o projeto de lei que altera o Código 
de Processo Penal e institui os Juizados Espe-
ciais para os casos de cometimento de crime 
que envolva violência doméstica;

4º) a medida provisória sobre o biodiesel;
5º) o projeto de lei que dispõe sobre a 

criação do Monumento Natural do Arquipélago 
das Ilhas Cagarras; e

6º) o projeto de lei referente a normas 
gerais para a celebração de consórcios pú-
blicos.

Foi ainda criada Comissão Externa para averiguar 
a morte de crianças indígenas por desnutrição em Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul e aprovado o projeto de 
resolução que institui a CPI destinada a investigar as 
organizações criminosas de tráfico de armas.

Em 30 dias foram realizadas 33 sessões, sendo 
19 ordinárias, 6 extraordinárias e 8 solenes. Nesse 
período, o Plenário trabalhou 145 horas.

Parabenizo a Casa, que trabalhou muito nesses 
30 dias.

Gostaria que a imprensa ouvisse esse nosso 
relato.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Severino Cavalcanti, em primeiro lugar, quero 
apresentar as congratulações do meu partido pelo 
balanço feito por V.Exa. Não se trata da quantidade de 
matérias, mas da qualidade.

V.Exa. permitiu que essa agenda da Câmara 
dos Deputados fosse possível. Com sua independên-
cia, V.Exa. colocou na pauta de votações matérias 
extremamente importantes, como a relativa à Lei de 
Biossegurança e a PEC Paralela da Previdência, a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 227, de 2004, 
que votaremos ainda hoje, e também a proposta da 
reforma tributária.

Tenho certeza de que, no dia 29 de março, com 
ou sem acordo, esta Casa vai votar pelo menos a par-
te que interessa aos Municípios, o repasse de 1% a 
mais do FPM, uma vez que não vejo acordo dos Es-
tados para a votação da reforma do ICMS, principal 
imposto brasileiro.

Sr. Presidente, ainda não podemos dar início à 
votação dos destaques referentes à PEC nº 227, por-
que não temos o quorum constitucional. Pedimos a 
V.Exa. que inicie a discussão dos destaques, mas que 
aguarde o quorum de 308 Srs. Deputados.

Aproveito a oportunidade para parabenizar V.Exa., 
bem como o nosso 1º Vice-Presidente, Deputado José 
Thomaz Nonô, principalmente pela qualidade da agen-
da que a Câmara dos Deputados adotou sob a presi-
dência de V.Exa. Em qualquer fórum de que participo, 
tenho dito que isso só foi possível graças à eleição de 
V.Exa. Quero fazer de minhas palavras as palavras de 
todos os companheiros do nosso partido, unânimes em 
comentar a independência que a Câmara dos Depu-
tados passou a ter a partir da eleição de V.Exa.

Congratulo-me com V.Exa. pela coragem e pela 
independência com que se tem colocado à frente da 
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Deputado Pauderney Avelino, foi exatamente a pon-
deração de V.Exa. que fez com que eu lhe concedesse 



Março de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 06987 

a palavra. V.Exa. utilizou muito bem o tempo. Por isso 
também elogiei a Deputada Laura Carneiro.

O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

A SRA. LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Sei 
que o nosso colega vai dar preferência à mulher.

O SR. JOÃO FONTES – Claro, com todo o pra-
zer.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra, Deputada Laura Carneiro.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, que-
ria, mais que tudo, parabenizar V.Exa. pela condução 
dos trabalhos. V.Exa. mencionou há pouco os projetos 
votados nesta Casa nesse período, entre eles um da 
Deputada Iara Bernardi e outro de minha autoria.

Acabei de sair de uma reunião, da qual parti-
ciparam os Parlamentares Fernando Gabeira e Iara 
Bernardi, representantes de associações de homos-
sexuais, em que V.Exa. foi brilhante. Mais uma vez, 
V.Exa. demonstrou seu espírito público e que suas 
convicções pessoais não são mais importantes do que 
o cargo que ocupa.

Quero ainda dizer que hoje nesta Casa tivemos 
a oportunidade de instalar a CPI sobre o tráfico de ar-
mas, que será presidida pelo Deputado Moroni Torgan 
e terá como Relator o Deputado Paulo Pimenta.

Sr. Presidente, V.Exa. nos ajudou hoje a aprovar 
rapidamente a instalação dessa CPI. Talvez esteja no-
vamente surgindo nesta Casa a oportunidade de influir 
positivamente na questão da segurança pública no 
Brasil. A propósito, vivo num Estado que sofre as con-
seqüências da violência urbana e da falta de políticas 
públicas. Quando V.Exa. cria nesta Casa CPI sobre o 
tráfico de armas – matéria complicada, difícil, perigo-
sa –, está contribuindo de verdade para a sociedade 
brasileira, para a vida das pessoas. As armas que de 
diversos modos entram pelas fronteiras, por avião, por 
navio, vêm de vários países da América Latina.

Tenho certeza de que V.Exa. será nosso grande 
aliado nesse trabalho. Talvez não o tenhamos como 
aliado na questão dos homossexuais, mas, com cer-
teza, na área de segurança pública, será um grande 
aliado, dará todas as condições para que possamos 
desenvolver um bom trabalho na CPI sobre o tráfico 
de armas, com todos os perigos que eu sei que cada 
um dos Parlamentares de que dela participará vai, de 
alguma forma, correr.

Congratulo-me com V.Exa. pelo trabalho que tem 
desenvolvido nesta Casa. V.Exa. colocou em pauta um 
projeto de decreto legislativo que trata especificamen-

te de uma portaria do Ministério do Trabalho. Espero 
que possa influir não apenas nessas reformas, mas 
também na sindical e trabalhista.

Tem V.Exa. uma missão nesta Casa. Estou cer-
ta de que Deus nos vai ajudar a cumpri-la da melhor 
maneira, em benefício desta Nação, deste País, que 
já sofreu muito, depositou o seu voto na urna, e não 
está tendo, ao longo do mandato do seu Presidente, 
o que efetivamente esperava receber.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
solicitar a V.Exa. que marque audiências com os traba-
lhadores, que nos têm cobrado a discussão acerca de 
alguns planos de cargos que são necessários. V.Exa. 
talvez seja um dos poucos que, a partir do seu traba-
lho, da sua estatura e do que desempenha nesta Casa, 
nos pode ajudar a regulamentar as profissões, por meio 
de proposições que estão guardadas nos porões da 
Câmara dos Deputados, e também a trazer do Palácio 
do Planalto os projetos que regulamentam carreiras, 
como, por exemplo, a de tecnologia militar.

Obrigada a V.Exa. e parabéns pelo que vem pro-
duzindo desde a sua posse.

O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Severino Cavalcanti; Sr. 1º Vice-Presidente, Depu-
tado José Thomaz Nonô; Sras. e Srs. Deputados, algo 
inusitado começa a acontecer no Brasil outra vez. O 
balanço dos trabalhos e das votações que ocorreram 
nesse período de 30 dias é algo incomum. Não imagi-
návamos encontrar no Presidente Severino Cavalcanti 
um aliado para derrubar a Medida Provisória nº 232, 
de 2004. Foi o Presidente Severino Cavalcanti quem 
freou a ânsia arrecadadora do Governo do Presidente 
Lula. A Medida Provisória nº 232 aumentava a carga 
tributária dos profissionais liberais, agricultores e em-
presas de prestação de serviços.

O Presidente Severino Cavalcanti é quem está ga-
rantindo a deliberação sobre a reforma tributária no dia 
29, com a votação relativa ao Fundo de Desenvolvimen-
to Regional, ao Fundo de Participação dos Municípios 
– FPM e ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços – ICMS unificado.

Foi o Presidente Severino Cavalcanti quem ga-
rantiu, juntamente com o Vice-Presidente José Thomaz 
Nonô, a votação da PEC Paralela.

Ontem vi algo incomum nesta Casa: o Presidente 
Severino Cavalcanti, do Partido Progressista – PP, ser 
ovacionado pelos servidores públicos. Após a votação 
da PEC Paralela, o Presidente saiu daqui nos braços 
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dos servidores públicos. As transformações que achá-
vamos que iriam ocorrer com a administração do PT 
na Casa estão acontecendo com V.Exa., um Deputado 
do Partido Progressista Brasileiro. V.Exa. conseguiu 
algo inédito: colocar em votação a PEC Paralela, pro-
posta que ficou engavetada por 1 ano e meio. V.Exa. 
vai colocar em votação, dia 29, o Fundo de Desenvol-
vimento Regional, que dará ao meu Estado mais 96 
milhões de reais por ano e V.Exa. está garantindo o 
direito dos Prefeitos.

O Presidente do Banco Itaú disse que vai construir 
uma estátua para o Presidente Lula. Os trabalhadores, 
o povo de um modo geral, com certeza, construirão 
estátuas para o Presidente Severino Cavalcanti em 
todo o Brasil.

Temos de congratular V.Exa, porque está aconte-
cendo algo de novo nesta Casa. Houve uma inversão 
de atitudes: o PT passou para o lado dos banqueiros 
e V.Exa., Deputado Severino Cavalcanti, do Partido 
Progressista, está sendo ovacionado pelos trabalha-
dores brasileiros. Parabéns! Toda vez que V.Exa. ajudar 
o povo, fazendo com que sejam apreciados grandes 
projetos, vamos aplaudi-lo e dizer que está no cami-
nho correto.

Concordo com o que disse a Deputada Laura 
Carneiro: foi Deus que escolheu V.Exa. para este mo-
mento, a fim de promover as transformações que o 
Presidente Lula não está conseguindo fazer no País. 
Hoje, V.Exa. é um showman.

Amanhã, o Presidente Lula vai a Aracaju e será 
apedrejado pelo povo, que não o quer mais. Aracaju 
foi a cidade que deu mais votos ao Presidente Lula. 
Tenho certeza de que, se o Presidente Severino Ca-
valcanti for a Aracaju, será muito bem recebido pelo 
povo sergipano, pelo povo aracajuano.

Sr. Presidente, parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Mui-

to obrigado, Deputado João Fontes, pelas palavras.
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
associo-me a todos os Parlamentares que vêm a esta 
tribuna elogiar V.Exa., que realmente tem elevado o 
Parlamento.

Aproveito a oportunidade para conclamar a ban-
cada da Bahia. O PT, que está no Governo, tem sido 
perverso com o Nordeste, principalmente com a Bahia. 
Tomo como exemplo o que faz agora com a reforma 
universitária.

Hoje fui obrigado, em uma Comissão, a pedir 
vista de um projeto apresentado por um colega nosso 
que está querendo levar mais 2 universidades para 
Minas Gerais. Não temos nada contra Minas Gerais. 
Pode ser também mais uma para São Paulo, outra para 
o Paraná, podem ser 10 para cada Estado. Agora, a 
Bahia tem uma única universidade e está lutando pela 
Universidade Federal do Recôncavo Baiano.

Na Bahia, o PT já fez até aula inaugural, e isso 
não saiu. Lá, o PT diz que vai implantar a universidade; 
aqui, ele se cala. E se cala porque está submisso ao 
Governo. Precisávamos de outros Severinos no PT, na 
bancada da Bahia, na Oposição, para que participas-
sem conosco nessa luta e não permitissem que seja 
autorizada a criação de universidade para qualquer 
Estado antes de votada a proposta referente à Univer-
sidade Federal do Recôncavo Baiano.

Sr. Presidente, V.Exa. é um homem justo, sério, 
nordestino, sincero, tem de ajudar a Bahia. Há pouco 
tempo, esteve na Bahia e foi ovacionado pelos baia-
nos, assim como em todo o Brasil. V.Exa. terá o preito 
de gratidão de todos os baianos se fizer com que o 
projeto que cria a universidade no Recôncavo Baiano 
seja votado junto com os relativos a todas as outras 
universidades. Apelo para V.Exa. no sentido de que 
não permita seja votada nenhuma outra proposta de 
criação de universidade sem que se vote a referente 
à universidade no Recôncavo Baiano.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS SOUZA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS SOUZA (PP – AM. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na eleição 
para a Presidência desta Casa, nós que somos mem-
bros do PP, do seu partido, que hoje nos honra bas-
tante, não acreditávamos que pudéssemos colocá-lo 
nessa cadeira, mesmo porque havia um esquema muito 
forte, oriundo do Palácio do Planalto, para que fosse 
eleito o candidato do Partido dos Trabalhadores. Ainda 
assim lutamos, e V.Exa., com sua simplicidade, com a 
cara de Severino, que é a cara dos brasileiros – cada 
brasileiro tem a cara de Severino –, conseguiu galgar 
o mais alto posto na Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, V.Exa. está recebendo elogios de 
Parlamentares de várias bancadas desta Casa, pois 
resgatou-lhes a dignidade. Eles estavam ofuscados e 
oprimidos, sem que pudessem exercer a atividade de 
legislar. V.Exa., com esse jeito simples e humilde, deu 
algo de valor a todos os demais 512 Deputados desta 
Casa, independentemente de cor partidária ou sigla. 
Tenho certeza absoluta de que, onde quer que esteja, 
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V.Exa. é ovacionado não porque defende interesses 
de grandes empresários e de grandes banqueiros, e 
sim porque trabalha em prol do povo brasileiro. Esta 
Casa tomou um novo rumo quando V.Exa. assumiu 
essa cadeira.

Parabéns, Sr. Presidente, pela sua coragem. Con-
tinue fazendo com que a Câmara Federal represente 
verdadeiramente os anseios do povo brasileiro mais 
simples e mais sofrido.

Saúde para V.Exa.!
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 

Muito obrigado, Deputado, pelas palavras tão como-
ventes.

O SR. WLADIMIR COSTA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WLADIMIR COSTA (PMDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
V.Exa. fizesse gosto, mais de 500 Deputados viriam 
usar os microfones desta Casa para ovacioná-lo, para 
parabenizá-lo. Muitos dos que não votaram em V.Exa. 
foram surpreendidos por tamanha transparência, ho-
nestidade e exemplo de conduta moral.

Meu nobre Presidente Severino Cavalcanti, vota-
remos hoje a cassação do Deputado André Luiz. Es-
tamos atentos, acompanhando o processo com muita 
tranqüilidade. A imprensa falada, escrita e televisada 
bombardeou o Deputado André Luiz baseada em de-
núncias que envolvem Carlinhos Cachoeira.

Quero informar a todo o Brasil que o Deputado 
André Luiz, a parte essa denúncia de tentativa de ex-
torsão, é um parceiro leal. Todos nós, seres humanos, 
somos passíveis de erros, não estamos acima do bem 
e do mal. Qualquer um de nós pode, eventualmente, 
vir a cometer erros.

Não sei se o Deputado André Luiz errou ou não, 
não tenho o condão de julgá-lo, quero falar do Depu-
tado André Luiz membro desta Casa, um amigo leal, 
rapaz sempre muito atencioso com todos nós, Parla-
mentares.

Os colegas votarão democraticamente, “sim” ou 
“não”, mas quero deixar registrada minha opinião pes-
soal sobre o Deputado André Luiz. Sei que muitos 
colegas temem expor-se à imprensa e ser vítimas de 
críticas. Não tenho nada a esconder. Sou amigo do 
Deputado André Luiz, não sou daqueles que só são 
amigos de quem está no ápice, vivendo glórias; sou 
amigo também nos momentos de dificuldade.

Já dizia alguém que o verdadeiro amigo não é 
aquele que enxuga lágrimas, é aquele que não as dei-
xa cair; o verdadeiro amigo não é aquele que nos dá 
flores, é aquele que lhes tira os espinhos.

Votarei contra a cassação do Deputado André 
Luiz, porque acho que cabe ao Supremo Tribunal Fe-
deral esse julgamento. Há neste País Ministros e Pro-
curadores Federais competentes para tomar essa deci-
são. Não me sinto à vontade para julgá-lo. Aliás, nunca 
votarei a favor da cassação de nenhum colega. Se a 
Justiça quiser, ela que promova a cassação.

Sou o Deputado Wladimir Costa, do Estado do 
Pará, com muito orgulho, e votarei contra a cassação 
deste meu colega Parlamentar, o Deputado André 
Luiz.

Deputado Severino Cavalcanti, por fim, agradeço 
ao Líder do PMDB, o Deputado José Borba, e a V.Exa. a 
grande missão a mim confiada de ser o Relator da CPI 
que apurará denúncias de corrupção nos processos de 
privatização que envolveram recursos do BNDES.

Não vou decepcioná-los. Se as denúncias forem 
sólidas, sugiro ao Ministro da Justiça, Márcio Thomaz 
Bastos, que comece imediatamente a construir uma 
nova penitenciária federal, porque vamos colocar atrás 
das grades, para apodrecer na cadeia, todos aqueles 
que dilapidaram o patrimônio público deste País. Estou 
pronto para receber sugestões e conto com a ajuda 
de todos os meus colegas Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO THADEU – Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. GERALDO THADEU (PPS – MG. Questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o quorum ainda é insuficiente para votarmos a PEC 
Paralela. O PPS está aqui para isso, queremos votá-la. 
Mas há na pauta outras matérias para discussão.

De acordo com o art. 83, inciso II, do Regimento 
Interno desta Casa, requerimentos de urgência podem 
ser votados antes das matérias constantes da Ordem 
do Dia. Eu gostaria de sugerir a V.Exa. que votássemos 
esses requerimentos, até que seja atingido o quorum 
para votação de PEC.

Tenho certeza de que V.Exa. tem a determinação 
de votar todas as matérias importantes para nós.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Deputado Geraldo Thadeu, lamentavelmente não po-
derei atender a justa solicitação de V.Exa. Houve um 
acordo e ele tem de ser cumprido. Na próxima opor-
tunidade, atenderei a V.Exa. com o maior prazer e 
satisfação.

O SR. GERALDO THADEU – Muito obrigado, Sr. 
Presidente. Entendo perfeitamente a justificativa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu queria lembrar que a PEC já está em votação, e 
precisamos de um quorum, no painel, de 308 Depu-
tados, para retomarmos o processo. Não podemos 
abrir mão desta votação, um grande sonho de muitos 
servidores brasileiros, que no ano passado viram frus-
trada essa pretensão, mas agora, com a assunção de 
V.Exa. à Presidência da Casa, vislumbram novamen-
te a oportunidade. Já está quase concluída a votação 
da matéria em primeiro turno. Podemos terminar esta 
votação ainda hoje e depois insistir com os Líderes 
para que permitam a supressão do interstício. Então 
passaríamos logo ao segundo turno e devolveríamos 
a PEC ao Senado.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, ainda não temos quorum para a votação da 
PEC Paralela, mas é muito importante que a votemos 
hoje. Não podemos deixar para começar a Ordem do 
Dia quando já for tarde da noite.

Sugiro a V.Exa. que, com a aquiescência dos Srs. 
Líderes, inverta a pauta, para passarmos à discussão 
e à votação da Representação nº 25, de 2004, contra 
o Deputado André Luiz. Essa votação será secreta 
e poderia ter início neste instante. Depois, uma vez 
atingido o quorum, daríamos continuidade à votação 
da PEC Paralela.

É a proposta que faço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – La-

mentavelmente, não poderei atender à solicitação de 
V.Exa., nobre Deputado Antonio Carlos Pannunzio, 
porque teria de fazer a inversão da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Ape-
lo aos Srs. Deputados para que compareçam ao ple-
nário, porque temos necessidade de quorum.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Presidente Severino Cavalcanti, 
aguardamos o quorum. Já estamos chegando a ele.

Sr. Presidente, apelo a V.Exa. para que registre 
minha homenagem à memória de Luis Eduardo Maga-
lhães, que hoje completaria 50 anos de idade. Houve 
sessão solene destinada a esse fim, mas confesso a 

V.Exa. que não compareci, porque, além de eu estar 
participando de outras atividades na Câmara, aquele 
momento seria de emoção muito forte para aqueles 
que, como eu, privaram de sua companhia, foram ami-
gos como fui.

Não deixaria de assinalar, porém, como é grande 
a saudade que deixou entre nós, como foi produtiva a 
sua passagem por esta Casa e como ele é lembrado 
a todo instante, ao lado de vultos como Ulysses Gui-
marães. Essas pessoas, nesses 2 dias, por razões di-
versas, deveriam ser mais lembradas por nós. Ulysses 
Guimarães foi o “Sr. Diretas”, o cavaleiro da democra-
cia e da esperança, e também não foi suficientemen-
te pranteado nos minutos em que nos lembramos da 
reconquista democrática.

Este plenário, que tem o nome de Ulysses Gui-
marães, acolheu alguém muito mais jovem, mas com 
a mesma envergadura e o mesmo respeito pela pa-
lavra empenhada, o mesmo zelo no cumprimento do 
mandato, que se chamava Luis Eduardo Magalhães. 
A ambos nossa homenagem.

Obrigado.
O SR. DR. FRANCISCO GONÇALVES – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. DR. FRANCISCO GONÇALVES (PTB 

– MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, mais uma vez externo meu apreço por V.Exa. 
e pelo 1º Vice-Presidente, Deputado José Thomaz 
Nonô. Tenho ouvido em todos os rincões do Brasil que 
V.Exas. formam uma dupla como Pelé e Coutinho. É o 
que se diz hoje. Estamos muito honrados.

Quero registrar nossa indignação relativamente às 
rodovias federais, principalmente no Estado de Minas 
Gerais. O Governador Aécio Neves esteve aqui mais 
de uma vez para reivindicar que a CIDE seja realmente 
empregada na recuperação das rodovias federais.

Minas Gerais tem a maior malha rodoviária federal 
do País. Com a proposta do Governador, no sentido 
de que 50% dos repasses da CIDE sejam destinados 
para o Governo do Estado de Minas Gerais, é lícito 
que recuperemos nossas malhas rodoviárias, que têm 
ceifado vidas precocemente.

Essa é uma reivindicação de todo o Estado de 
Minas Gerais. Recentemente, os Deputados Romel 
Anizio, Romeu Queiroz e Gilmar Machado dirigiram 
apelo ao Ministro dos Transportes para que atendesse 
esse pleito. Mais uma vez, somando todas as vozes de 
Minas Gerais, apelamos ao Ministério dos Transportes 
e ao Governo Lula para que tomem providências em 
relação às nossas rodovias.

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

Total de Parlamentares: 309

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB 
Almir Sá PL PL/PSL
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB 
Jurandil Juarez PMDB 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Josué Bengtson PTB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Paulo Rocha PT 
Raimundo Santos PL PL/PSL
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zequinha Marinho S.Part. 
Total de Pará: 9

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 
Miguel de Souza PL PL/PSL
Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia: 5

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
Ronivon Santiago PP 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Pastor Amarildo PMDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

César Bandeira PFL 
Costa Ferreira PSC 
Gastão Vieira PMDB 
João Castelo PSDB 
Pedro Fernandes PTB 
Remi Trinta PL PL/PSL
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Wagner Lago PP 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PL/PSL
André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antenor Naspolini PSDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Arnon Bezerra PTB 
Bismarck Maia 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 
Total de Ceará: 16

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PPS 
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar PFL 
Marcelo Castro PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Fátima Bezerra PT 
Iberê Ferreira PTB 
Nélio Dias PP 
Total de Rio Grande do Norte: 4
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PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
Inaldo Leitão PL PL/PSL
Lúcia Braga PMDB 
Luiz Couto PT 
Philemon Rodrigues PTB 
Wellington Roberto PL PL/PSL
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PMDB 
Joaquim Francisco PTB 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Roberto Magalhães PFL 
Severino Cavalcanti PP 
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
João Lyra PTB 
José Thomaz Nonô PFL 
Jurandir Boia PDT 
Rogério Teófilo PPS 
Total de alagoas: 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Cleonâncio Fonseca PP 
Ivan Paixão PPS 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Duarte PV 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 

João Carlos Bacelar PFL 
João Leão PL PL/PSL
Jonival Lucas Junior PTB 
José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PFL 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Mário Negromonte PP 
Milton Barbosa PFL 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PFL 
Pedro Irujo PL PL/PSL
Reginaldo Germano PP 
Severiano Alves PDT 
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 
Total de Bahia: 26

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PL PL/PSL
Ana Guerra PT 
Carlos Mota PL PL/PSL
Carlos Willian PMDB 
César Medeiros PT 
Custódio Mattos PSDB 
Dr. Francisco Gonçalves PTB 
Edmar Moreira PL PL/PSL
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 
Jaime Martins PL PL/PSL
João Magalhães PMDB 
João Paulo Gomes da Silva PL PL/PSL
José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL PL/PSL
Júlio Delgado PPS 
Lael Varella PFL 
Leonardo 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
Odair Cunha PT 
Paulo Delgado PT 
Romel Anizio PP 
Romeu Queiroz PTB 
Saraiva Felipe PMDB 
Sérgio Miranda PCdoB 
Silas Brasileiro PMDB 
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Vadinho Baião PT 
Vittorio Medioli PSDB 
Total de Minas Gerais: 36

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcelino Fraga PMDB 
Marcus Vicente PTB 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Total de Espírito Santo: 7

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 
Carlos Nader PL PL/PSL
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PT 
Deley PMDB 
Dr. Heleno PMDB 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Fernando Lopes PMDB 
Itamar Serpa PSDB 
Jair Bolsonaro PFL 
Jandira Feghali PCdoB 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL
Jorge Bittar PT 
Josias Quintal PMDB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PT 
Moreira Franco PMDB 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PSDB 
Sandro Matos PTB 
Simão Sessim PP 
Vieira Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 33

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL PL/PSL
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 

Carlos Sampaio PSDB 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PP 
Devanir Ribeiro PT 
Edna Macedo PTB 
Ildeu Araujo PP 
Ivan Valente PT 
Jamil Murad PCdoB 
Jefferson Campos PMDB 
João Batista PFL 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Jovino Cândido PV 
Julio Semeghini PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Luiz Carlos Santos PFL 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Barbieri PMDB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcos Abramo PFL 
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL PL/PSL
Nelson Marquezelli PTB 
Neuton Lima PTB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Rubinelli PT 
Salvador Zimbaldi PTB 
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL
Vanderlei Assis PP 
Vicente Cascione PTB 
Walter Barelli PSDB 
Wanderval Santos PL PL/PSL
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 42

MATO GROSSO

Ricarte de Freitas PTB 
Thaís Barbosa PMDB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB 
Maninha PT 
Tatico PL PL/PSL
Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal: 4
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GOIÁS

Capitão Wayne PSDB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sergio Caiado PP 
Total de Goiás:10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PTB 
Geraldo Resende PPS 
João Grandão PT 
Murilo Zauith PFL 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul;6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PTB 
André Zacharow PSB 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PL PL/PSL
Colombo PT 
Dr. Rosinha PT 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB 
Iris Simões PTB 
José Janene PP 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Paulo Bernardo PT 
Ricardo Barros PP 
Total de Paraná: 16

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PFL 
Ivan Ranzolin PP 
João Pizzolatti PP 
Leodegar Tiscoski PP 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Paulo Bauer PFL 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB 
Enio Bacci PDT 
Érico Ribeiro PP 
Francisco Appio PP 
Francisco Turra PP 
Júlio Redecker PSDB 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Milton Cardias PTB 
Onyx Lorenzoni PFL 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL PL/PSL
Wilson Cignachi PMDB 
Total de Rio Grande do Sul: 13

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – O 
painel eletrônico registra a presença de 309 Srs. Depu-
tados.

Há quorum para deliberar.
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.

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 arts. 
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 (Relator: 
Deputado 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, 
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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, apensada 
(Relator: Deputado 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 (Severino Cavalcanti) – Pas-
sa-se à votação.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, on-
tem o Deputado Inocêncio Oliveira, quando presidia a 
sessão, levantou questão muito pertinente. Disse que a 
prática da Casa tem sido não votar proposta de emenda 
constitucional quando não há no painel pelo menos 440 
registros de presença. Para aprovar esses destaques, 
precisaremos de 308 votos favoráveis. Olhando-se o 
painel, fica evidente que muitos Deputados não estão 
registrando a presença por orientação partidária, para 
derrubar o texto.

Cada um tem sua responsabilidade. Nós, do PPS, 
vamos obstruir a votação, porque, com 326 presentes, 
não é possível votar uma PEC que precisa de 308 vo-
tos para ser aprovada.

Sr. Presidente, estamos deliberando sobre pensão 
das viúvas e paridade permanente. Foi feito um acordo 
no Senado. Se não for aprovado aqui, evidentemente 
isso se deverá a alguma malandragem.

Peço a V.Exa. que consulte outros Líderes sobre 
começarmos a votação quando estiverem presentes 
em plenário pelo menos 440 Deputados.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 

V.Exa. pode ficar certo de que não haverá malandragem 
nesta Casa enquanto o Deputado Severino Cavalcanti 
estiver na Presidência.

O SR. FERNANDO CORUJA – Não estou di-
zendo que é do Presidente da Casa, mas de alguns 
partidos.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Deputado Fernando Coruja, há na Casa 432 Depu-
tados.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ria que V.Exa. determinasse às Comissões que encer-
rassem seus trabalhos. Da mesma forma, os partidos 
devem suspender suas reuniões, pois já se iniciou a 
Ordem do Dia. Se V.Exa. assim determinar, o quorum 
ficará bastante elevado.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – So-
licito aos Srs. Presidentes de Comissão que encerrem 
os trabalhos, para que os Srs. Deputados possam vir 
ao plenário votar as matérias constantes da Ordem 
do Dia.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, os Destaques de nº 
8, 11 e 13, do meu ponto de vista – e falo na condição 
de autor de dispositivo sobre a paridade permanente 
de reajuste de pensões incluído na Constituição de 
1988 –, são o que existe de mais relevante na vota-
ção da PEC Paralela. Neles está contido o direito das 
pensionistas à retroatividade. 

Não depende, obviamente, de V.Exa., mas penso 
que poderemos ocupar o microfone para falar deste e 
de outros temas até que obtenhamos quorum suficiente 
para a aprovação dos destaques. Não tenho dúvida de 
que na bancada do PT, por exemplo, é predominante 
o apoio a esses destaques.

Realmente, hoje as atividades se prolongaram. 
Estiveram presentes às Comissões os Ministros da 
Saúde e do Trabalho. E continua havendo reuniões. 
Por isso, os companheiros têm dificuldade para che-
gar a este plenário. 

No entanto, é muito importante que todos se diri-
jam para cá porque este é o primeiro dos 3 destaques 
apresentados à PEC Paralela. Não diz respeito exclu-
sivamente a categorias funcionais, por mais meritórios 
que sejam os pleitos, mas, sim, ao conjunto dos direitos 
de servidores da ativa, aposentados e pensionistas. O 
destaque em questão, de nº 8, é sobre a retroatividade 
do direito à paridade no reajuste das pensões. 

Portanto, os 3 destaques merecem especial aten-
ção de todos que têm compromisso com a tese da or-
ganização do Estado a partir de serviço público eficien-
temente protegido pelas sucessivas administrações.
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – So-
bre a mesa o Destaque de Bancada nº 8, encaminhado 
pelo Líder do PFL, nos seguintes termos: 

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 
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.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Para 
encaminhar a favor do destaque, concedo a palavra 
ao nobre Deputado Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente Severino Cavalcanti, 
Sras. e Srs. Deputados, este destaque reveste-se da 
característica de assegurador de justiça social. Feitas 
as alterações na PEC original, pelo Senado Federal, 
com a PEC Paralela veio a proposta de paridade entre 
aposentadorias e pensões.

Até hoje, embora tenha analisado a matéria com 
racionalidade, bom senso, equilíbrio e critério de justiça, 
não entendi por que o nobre Relator retirou a paridade 
dos pensionistas, geralmente viúvas já penalizadas 
com a contribuição previdenciária que têm de pagar. 
Pela regra apresentada no parecer do Deputado José 
Pimentel, elas ainda seriam penalizadas na concessão 
de reajuste, completamente diferente do aplicado a 
aposentadorias e proventos dos servidores da ativa.

Por essa razão, o PFL encaminha esse desta-
que. É questão de justiça recuperar o acordo firmado 
no Senado Federal e garantir às pensionistas o que 
é, no meu entendimento, direito líquido e certo, em 
sinal até de respeito aos cidadãos. Já vitimadas com 
a perda do cônjuge, por que a essas pessoas ainda é 
impingido o ônus do reajuste diferenciado daquele a 
que tem direito o servidor da ativa? Elas já descontam 
contribuição previdenciária, não têm mais a companhia 
do cônjuge, possuem mais idade e gastam mais com 
medicamentos. 

Sr. Presidente, é de absoluta correção, é de ab-
soluto bom senso e equilíbrio, além de atitude séria e 
respeitosa com os servidores públicos, a aprovação 
deste destaque. O PFL encaminha o voto “sim”, para 
garantir às viúvas e aos viúvos pensionistas o mesmo 
direito dos servidores aposentados.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, para encaminhar favoravelmente ao destaque.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, este destaque é da mais alta importância, 
principalmente porque garantirá a paridade de reajuste 

entre os proventos de servidores da ativa e a revisão de 
pensões recebidas por cônjuge de servidor falecido.

Lembro um caso trágico. Logo depois da pro-
mulgação da reforma previdenciária, houve a chacina 
dos Auditores Fiscais do Trabalho e do motorista que 
os servia. Eles foram prejudicados porque a emenda 
em vigor não oferece a integralidade da pensão para 
cônjuge de servidor falecido.

Foi necessário que o Governo mandasse a esta 
Casa projeto de lei específico para contemplar aque-
les trabalhadores. Houve essa preocupação devido à 
repercussão gerada pela chacina na opinião pública. 
Mas pergunto a V.Exas.: se outro trabalhador morrer 
e não houver o mesmo impacto na sociedade, deverá 
o Governo mandar projeto de lei a esta Casa, a fim 
de contemplar a viúva? Logicamente, não haverá essa 
preocupação. 

Para que não haja a necessidade de envio ao 
Congresso de novo projeto de lei para atender a cada 
caso semelhante que surgir, vamos aprovar este des-
taque, relativamente às pensões. Aprovando-o, todas 
as pensionistas terão direito à paridade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em janeiro 
do ano passado, um mês depois de entrar em vigor a 
Emenda Constitucional nº 41 – e, no caso, era o ano 
seguinte à apresentação da proposta –, ocorreu a 
chacina dos 2 Auditores Fiscais do Trabalho e de seu 
motorista. Além disso, existe ainda uma situação fun-
cional pendente. Houve prejuízo, e o Governo teve de 
resolver o problema por meio de projeto de lei. 

Em nome das pensionistas deste País, lembro o 
que já foi dito aqui pelo Deputado Miro Teixeira e do 
quando lutamos para aprovar a primeira reforma da 
Previdência, ainda no Governo FHC: a aprovação do 
DVS nº 8 garante o direito da paridade a pensionistas. 
É o que devemos fazer agora. 

Garantimos ontem a inclusão de delegados de 
polícia de carreira, advogados e auditores fiscais tri-
butários dos Estados e do Distrito Federal no subteto 
salarial do Poder Judiciário. Hoje, lamentavelmente, 
um órgão da imprensa noticiou que um delegado vai 
ganhar mais do que um governador. Não é esse o ob-
jetivo da emenda, mas, sim, fazer com que delegados 
de carreira e auditores fiscais tributários não fiquem 
subordinados ao subteto de Governadores de Estado, 
que poderão se utilizar desse artifício. Se os membros 
do Ministério Público podem ser incluídos no patamar 
das carreiras jurídicas, também devem ter esse direito 
os delegados e os auditores fiscais dos Estados. 

Mentiras não vão prosperar no momento em que 
votamos este destaque. Queremos garantir a paridade 
aos pensionistas, principalmente depois do caso que 
envolveu os Auditores Fiscais do Trabalho em Unaí, 
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Minas Gerais. Em razão do falecimento desses servi-
dores, o Governo foi obrigado a mandar outro projeto 
para disciplinar a concessão dessas pensões. 

Por ser questão de tranqüila liquidez e total clari-
vidência, pedimos o voto favorável a este destaque.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Em 
votação o destaque para o art. 4º da proposta inicial em 
substituição ao art. 2º do Substitutivo do relator.

O art. 4º da PEC diz o seguinte:

“Art. 4º. Aplica-se aos proventos de apo-
sentadorias dos servidores públicos que se 
aposentarem na forma do caput do art. 6º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o dis-
posto no art. 7º da mesma Emenda, obser-
vando-se igual critério de revisão às pensões 
derivadas dos proventos de servidores fale-
cidos que se aposentarem em conformidade 
com este artigo.”

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Como vota o PSC? (Pausa.)

Como vota o PRONA? (Pausa.)
Como vota o Partido Verde?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde libera a sua bancada.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Como vota o Partido Democrático Trabalhista? (Pau-
sa.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Con-
cedo a palavra ao Deputado José Pimentel, Relator 
da matéria.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT – CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
este destaque para votação em separado do art. 4º 
da PEC 227, de 2004, tem por objetivo garantir a pa-
ridade plena das aposentadorias geradas a partir de 
janeiro de 2004.

O que aprovamos no Congresso Nacional que já 
está em vigor? Todas as pensões derivadas de apo-
sentadorias concedidas até dezembro de 2003 terão 
valor integral e paridade plena. Com isso, garantimos 
todos os direitos adquiridos, conforme dispõe o § 3º 
da Emenda nº 41:  todos os servidores públicos que 
tomaram posse até a data da publicação da emenda e 
que preencham os requisitos ali previstos terão direito 
a aposentadoria no valor do salário bruto do último mês 
trabalhado e paridade plena. Isso está mantido.

O que esse DVS tenta modificar? O dispositivo 
segundo o qual as pensões geradas a partir de janei-
ro de 2004 serão integrais até o teto do Regime Ge-
ral de Previdência Social, atualmente de 2.508 reais. 
Com isso, 90% dos servidores públicos têm direito a 

aposentadoria até esse montante. O que estamos di-
zendo é que as pensões do Regime Geral são sempre 
integrais porque são equivalentes a até 10 salários mí-
nimos, atualmente 2.508 reais. No Regime Próprio de 
Previdência Social de servidores públicos municipais, 
estaduais e federais também é integral, até 2.508 reais. 
Sobre a parte que exceder a esse valor é que incidirá 
o redutor de 30%. 

Em outras palavras, considerando-se uma apo-
sentadoria de 12.508 reais, como fica a pensão? É 
integral até o valor de 2.508 reais; dos 10 mil reais 
restantes reservam-se 70%, ou seja, 7 mil reais. A 
pensão será, então, de 9.508 reais: os 2.508 reais da 
parte fixa, mais os 7 mil reais da parte variável, o que 
totaliza 9.508 reais.

O critério de atualização desta pensão também 
foi aprovado conforme determina a Lei nº 10.887, de 
junho de 2004. É o mesmo critério adotado no Regime 
Geral de Previdência Social.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para as 
pensões geradas a partir de janeiro de 2004, no caso 
de servidores municipais, estaduais ou federais, será 
usado o mesmo critério de reajuste do Regime Geral 
de Previdência Social.

O destaque em votação pretende a extensão 
dessa paridade aos servidores públicos em atividade. 
A nossa divergência ao DVS se deve ao fato de enten-
dermos que a matéria já promulgada – a Emenda nº 
41, já regulamentada pela Lei nº 10.887 – faz justiça 
em relação ao Estado brasileiro, ou seja, cria condi-
ções formais, legais e econômicas para incluir na Pre-
vidência os que ainda permanecem excluídos. Ontem 
melhoramos aqui esse benefício.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Líderes, Sras. e Srs. 
Deputados, o nosso parecer é contrário ao DVS.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Como vota o PCdoB?

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PCdoB recomenda o voto “não”.

Aproveito a oportunidade para comunicar ao Ple-
nário que vamos votar favoravelmente ao Destaque nº 
11, de autoria do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Como vota o PDT?

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Como vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o des-
taque proposto visa garantir o acordo com o Senado 
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Federal relativamente à paridade das pensões. Houve 
acordo naquela Casa para a votação da PEC Paralela. 
Votar a favor do destaque é manter o acordo e a PEC 
Paralela. Queremos manter o acordo do Senado e a 
paridade das pensões.

No serviço público – e isso já ocorreu no passado 
–, quando houver aumento da inflação, sem a parida-
de, o benefício de aposentados e pensionistas virará 
poeira. É preciso criar um mecanismo que garanta o 
poder aquisitivo desses proventos. 

Portanto, o PPS encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 

Como vota o Bloco Parlamentar PL/PSL?
O SR. EDINHO MONTEMOR (Bloco/PL – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Blo-
co Parlamentar PL/PSL encaminha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Como vota o PTB?

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, após ou-
vir a sua bancada, a Liderança do PTB decidiu liberá-la. 
Cada um votará de acordo com a sua consciência.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Como vota o PSB?

O SR. PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO (PSB 
– PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PSB vota “não” ao DVS e “sim” ao texto. 

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Como vota o PP?

O SR. ROMEL ANIZIO (PP – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Progressista vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Como vota o PSDB?

O SR. EDUARDO PAES (PSDB – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
entende que a paridade para pensionistas é questão 
de absoluta justiça. 

Não é admissível, Sr. Relator, Deputado José Pi-
mentel, o descumprimento do acordo feito no Senado 
Federal que recupera a paridade para o benefício dos 
pensionistas, como bem disse o Deputado Fernando 
Coruja. 

O PSDB encaminha o voto “sim”, favorável ao 
destaque do PFL. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Como vota o PFL?

O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL, em 
defesa da paridade para pensionistas, vota “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Como vota o PMDB?

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
complexa essa matéria. São 2 os textos aprovados: 
um da Câmara e outro do Senado. Percebo a grande 
dificuldade da bancada de encontrar consenso e de-
finir posição. 

Portanto, libero a bancada para que tome a po-
sição que achar adequada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Como vota o PT?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Como vota a Liderança da Minoria?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tive 
a honra de apresentar esse destaque ainda na condi-
ção de Líder do PFL, quando era Líder da Minoria o 
1º Vice-Presidente da Casa, Deputado José Thomaz 
Nonô, que também o subscreveu. 

Sr. Presidente, V.Exa. tem-se mostrado sensível 
a diversos temas. Está em votação a possibilidade 
de paridade salarial com servidores da ativa para os 
futuros pensionistas, ou seja, viúvos e órfãos cujos 
cônjuges e pais ainda estão vivos. Se não aprovarmos 
este destaque, eles vão perder 30% do benefício, vão 
pagar 11% de contribuição previdenciária e não terão 
direito à paridade.

Contudo, aprovada essa emenda, vão continu-
ar pagando 11% de contribuição e perdendo 30% do 
benefício, mas haverá paridade, assim como já existe 
para os atuais pensionistas. De todos os destaques, 
este é o que mais faz justiça social. 

As Oposições, em bloco, votarão “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 

Como vota a Liderança do Governo?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Liderança do Governo solicita a todas as Sras. Depu-
tadas e a todos os Srs. Deputados da base aliada que 
confirmem o voto “não”, recusando esta emenda e ga-
rantindo o que está contido na Emenda nº 41.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
for rejeitado este destaque, haverá prejuízos para a 
votação do Destaque nº 11? Qual é a interpretação 
da Mesa sobre o assunto?

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Não 
haverá prejuízo, Deputado Fernando Coruja.
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O SR. FERNANDO CORUJA – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – A 

Presidência solicita às Sras. Deputadas e aos Srs. 
Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter 
início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-

NA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PRONA orienta o voto “sim”.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Se-
verino, tenho-me mantido distante das discussões re-
alizadas nesta Casa principalmente para não parecer 
que minha manifestação contraria a posição do meu 
partido. Porém, a Liderança do PMDB hoje decidiu li-
berar a bancada, e sinto-me no direito de dizer clara-
mente o que penso.

Estamos votando a PEC Paralela, fruto de acordo 
do Governo com o Senado. Ontem, descumprimos esse 
acordo para atender a delegados e agentes fiscais tribu-
tários. Perfeito. Quando se trata de dar vantagem, tudo 
é permitido, desde que o Estado seja preservado.

Aqui estamos votando a parte mais desumana 
da reforma da Previdência. Estamos atingindo aqueles 
que não têm condições de estar aqui para nos pres-
sionar. Os que são criticados hoje não podem estar 
nos corredores e nos gabinetes e não têm acesso à 
imprensa. Decidimos  punir os mortos. 

O Senado faz acordo com o Governo para incluir 
na PEC Paralela a paridade para pensões, mas a Câ-
mara dos Deputados diz “não” àqueles que precisam 
de nós e aos quais vamos dar as costas. 

Perdoem-me, Srs. Deputados, mas é o que está 
acontecendo. Esta é a parte mais desumana da re-
forma da Previdência: mais uma vez, dizemos “não” a 
quem mais precisa.

Sr. Presidente, quero registrar, alto e bom som, 
meu voto a favor do destaque. Não é o voto favorável 
a uma novidade; estou apenas dizendo “sim” ao acor-
do que o Senado Federal fez com o Governo e que a 
Câmara dos Deputados precisa manter. (Muito bem. 
Apoiado. Palmas.)

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PMDB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nobre 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB, 
foi muito claro a respeito da chamada PEC Paralela, 
fruto de entendimento entre os diferentes partidos com 
assento no Congresso Nacional. 

Os acordos formulados no Senado deveriam re-
petir-se na Câmara. Por quê? Porque a PEC visa dimi-
nuir ou amenizar os drásticos efeitos da chamada PEC 
da Previdência Social, bem como corrigir injustiças. E 
não existe injustiça maior do que esta. 

Sou admirador do querido Deputado José Pimen-
tel, Relator da matéria, amigo a quem estou ligado por 
laços fraternos. Mas não posso admitir que uma pen-
sionista cujo pai faleceu até dezembro de 2003 tenha 
direito à aposentadoria integral e à paridade com o 
vencimento dos servidores da ativa, e outra pensio-
nista, no caso de cônjuge falecido depois dessa data, 
saiba de antemão que será prejudicada “n” vezes, ou 
seja, seu benefício terá o desconto de 11%, a título de 
contribuição previdenciária, sofrerá redução de 30% 
se ultrapassar valor equivalente a 10 salários mínimos, 
sem paridade com o reajuste dos proventos de servi-
dores da ativa. A correção será feita pelos critérios do 
Regime Geral de Previdência Social.

Sr. Presidente, na condição de integrante do 
PMDB, o maior partido nacional devido a sua história 
e à grande luta em defesa da democracia e das causas 
sociais neste País, vou votar “sim”. (Palmas.)

O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este desta-
que que ora votamos pode ser reflexo da unanimidade 
desta Casa. Não posso acreditar, entretanto, que os 
partidos que sempre tiveram compromisso com pen-
sionistas e servidores públicos, que acompanham as 
votações na Câmara e vão conhecer o voto de cada 
Deputado do seu Estado, não corrigirão essa injusti-
ça que o Senado Federal conseguiu negociar com o 
Governo. Pensionistas de todo o Brasil, que podem ter 
resgatado seu direito à paridade na PEC Paralela, não 
podem acompanhar a votação de cada Parlamentar. 
Não posso entender isso. 

O PT encaminha o voto “não”, e outros partidos 
de esquerda fazem o mesmo. Este é o momento de 
refletirmos sobre a matéria. Precisamos de 308 votos 
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para aprovar o destaque. Para obter esse quorum, ne-
cessitamos do entendimento e da compreensão dos 
outros Deputados. 

A matéria foi negociada no Senado e poderia ter 
a mesma receptividade nesta Casa do povo. O Sena-
do representa o Estado, a Federação; esta é a Casa 
do povo.

Em nome do meu partido, o PDT, que já enca-
minhou o voto “sim”, apelo para os Parlamentares no 
sentido de que também nos acompanhem, a fim de ob-
termos o quorum necessário de 308 votos e mantermos 
a negociação que beneficia os pensionistas brasileiros, 
benefício já aprovado pelo Senado Federal.

Muito obrigado.
A SRA. ZULAIÊ COBRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, não 
sou pensionista, mas viúva. E queria ressaltar que o PT, 
ontem, liberou a bancada para votar a favor da inclusão 
de delegados, advogados e agentes fiscais tributários 
no subteto salarial do Poder Judiciário, mas hoje não 
a libera para votar a favor dos pensionistas.

Não entendo o PT, Sr. Presidente. Ontem, libe-
rou a bancada para votar a favor de homens que tra-
balham, que têm profissão e ganham dinheiro. Pen-
sionista é aquela mulher que muitas vezes não pode 
fazer mais nada na vida senão ser viúva do servidor 
que morreu.

O Partido dos Trabalhadores não tem coragem 
de liberar a bancada para votar a favor das viúvas bra-
sileiras? (Muito bem. Apoiada. Palmas.)

O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Liderança 
do meu partido já encaminhou o voto “sim”.

Muitas vezes falamos dos direitos do idoso, do 
Estatuto do Idoso, mas, se ele sequer tem pensão para 
sobreviver, de que valerão os seus outros direitos? 

Na hora de pedir voto, muitos Parlamentares de-
fendem os idosos. Pois esta é a hora de defendê-los. 
Não é hora de defender o Governo. Esta é a hora de 
defender aqueles que já dedicaram a vida ao País e 
que, neste momento, precisam de nós. (Muito bem. 
Apoiado. Palmas.) 

Por isso, faço apelo a todas as bancadas, do 
Governo e da Oposição, que já votaram a favor dos 
pensionistas, para que repensem sua posição. Ainda 

há tempo de votar “sim”, de manter o direito à paridade 
para os pensionistas. Se ele não for garantido, os ido-
sos serão prejudicados, porque nada há de maior valor 
do que a garantia do seu sustento. O resto é conversa 
mole. Não enganem os idosos na hora da eleição!

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PAULO AFONSO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO AFONSO (PMDB – SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apesar 
de a Liderança do meu partido ter liberado a banca-
da, não quero que o meu voto seja apenas registrado 
no painel.

Conclamo os membros do partido a votar “sim”. 
Tenho orgulho de ser fundador do PMDB. Temos his-
tória, nossa trajetória é de luta, e desejamos resgatar 
a nossa atuação neste plenário, como bancada inte-
grante da Casa. 

Enfatizo as palavras do Vice-Líder, Deputado 
Mendes Ribeiro Filho, do Deputado Inocêncio Olivei-
ra e conclamo os companheiros a restabelecerem a 
posição do PMDB, que sempre foi, não obstante ter-
mos sido liberados, de votar “sim”. Não se trata de 
votar contrariamente ou a favor do Governo, mas de 
nos posicionarmos sempre de acordo com a marca 
do PMDB. Apesar de os ventos de agora soprarem 
em sentido contrário àquele em que nos guiávamos 
anteriormente, devemos ser coerentes. 

É o apelo que faço, já que não podemos garantir 
o registro do voto “sim” no painel, para orientação dos 
89 companheiros que formam a bancada do PMDB 
nesta Casa.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, seria impor-
tante que V.Exa. convocasse os Deputados a virem 
ao plenário, porque estamos votando uma PEC, e o 
quorum está muito baixo. Precisamos de 308 votos, e 
esse número ainda não foi atingido.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Pois 
não, Sr. Deputado João Fontes.

Solicito aos Srs. Deputados que compareçam ao 
plenário para darmos continuidade às votações pre-
vistas para a Ordem do Dia.

O SR. ROMEL ANIZIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ROMEL ANIZIO (PP – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como há 
controvérsia em relação ao destaque e divergência na 
bancada, a Liderança do Partido Progressista resolveu 
liberá-la. (Muito bem. Apoiado. Palmas.)

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a interven-
ção do companheiro Deputado Romel Anizio reflete 
o pensamento da grande maioria dos companheiros 
de bancada. 

Devemos votar “sim” para garantir às viúvas re-
ajuste de pensão paritário ao dos proventos de servi-
dores da ativa. É muito importante fazer justiça a essa 
categoria.

Os acordos precisam ser mais bem negociados 
no Congresso Nacional. A reforma da Previdência 
passou pela Câmara dos Deputados e foi ao Senado 
Federal, que a modificou. Ela é necessária, uma vez 
que há déficit de 40 bilhões de reais por ano na área 
da Previdência Social. Pelo acordo, a PEC Paralela 
deveria tramitar nas duas Casas do Congresso em 
regime de urgência.

Durante o período em que o PT conduziu esta 
Casa, o Governo manteve a PEC Paralela na gaveta. 
Agora, sob a sua direção, Sr. Presidente Severino Caval-
canti, vamos deliberar favoravelmente ao povo brasileiro 
e não em função de acordo firmado entre o Governo e 
o Senado Federal, sem a nossa participação.

A Câmara dos Deputados terá a palavra final, e 
ela será a favor do povo brasileiro.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, este destaque restitui aos pensionistas os 
30% que o Governo quer tirar dos seus benefícios. 
Geralmente, trata-se de viúvas de servidores que co-
meçaram a trabalhar muito cedo e não tiveram o aten-
dimento adequado, mas dedicaram a vida para sus-
tentar a família.

Lamento que o PL, o PSL e o PSB sigam a orien-
tação do Partido dos Trabalhadores. Peço aos nobres 
Líderes dos respectivos partidos que liberem sua ban-
cada. Vamos votar a favor dos direitos das viúvas! 
Elas poderão morrer, amanhã ou depois, devido à fal-

ta de condições financeiras para comprar remédios 
e alimentos. Votem com a mesma sensibilidade que 
demonstraram em relação aos delegados e agentes 
fiscais tributários!

Do contrário, será uma votação deplorável, ver-
gonhosa, Sr. Presidente.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT, 
na votação do primeiro turno desta PEC, firmou posi-
ção a favor dos pensionistas, daqueles que enfrentam 
dificuldades para sobreviver porque, sendo pais, mães 
ou avós, são eles que sustentam a família. Firmamos 
essa posição e não fomos bem compreendidos quan-
do da votação da PEC nesta Casa.

Felizmente, o Senado Federal ouviu o clamor do 
povo e foi além: fez um acordo com o Governo, alterou 
dispositivos da PEC da Previdência, garantindo às viú-
vas o direito à paridade no reajuste da pensão.

Sr. Presidente, a Câmara dos Deputados vive mo-
mento histórico: voltando um passo atrás, pode votar 
a favor da cidadania, a favor das mulheres.

Quero fazer um apelo aos Líderes que ainda não 
se manifestaram no sentido de que liberem a bancada. 
Outro apelo faço, de forma veemente, às bancadas do 
PCdoB, do PSB e do PL, que tem maioria evangéli-
ca, para que não neguem aos pensionistas o direito 
à paridade. 

A Câmara dos Deputados não pode ser algoz 
das viúvas do Brasil. Os agentes fiscais tributários já 
têm garantido seu direito.

Votamos “sim”, Sr. Presidente.

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. CARLOS SOUZA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SOUZA (PP – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, permita-me 
conclamar os demais Parlamentares a virem ao plená-
rio. Precisamos de 308 votos para aprovar o destaque, 
em respeito às viúvas brasileiras. 

Aproveito ainda a oportunidade para parabeni-
zar a Liderança do meu partido, o PP, que liberou a 
bancada. 
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Esta Casa, Sr. Presidente, já penalizou os ser-
vidores inativos quando aprovou o recolhimento da 
contribuição previdenciária das aposentadorias. Agora, 
não pode penalizar os pensionistas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência faz um apelo às Sras. Deputadas e aos 
Srs. Deputados para que compareçam ao plenário. 

Peço aos Srs. Deputados presentes que mani-
festem previamente à Mesa o desejo de falar, a fim de 
procedermos às inscrições e darmos um mínimo de 
ordem aos trabalhos.

A SRA. KÁTIA ABREU – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. KÁTIA ABREU (PFL – TO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, peço per-
missão a V.Exa. para solicitar às Sras. e aos Srs. Depu-
tados que venham ao plenário votar. 

Peço especialmente às Deputadas do PT e do 
PCdoB, que sempre ergueram a bandeira da defesa 
dos direitos da mulher brasileira, que sugiram ao Lí-
der a liberação da bancada. E o faço com muita tran-
qüilidade, Sr. Presidente, porque também sou viúva, 
a exemplo da Deputada Zulaiê Cobra, embora não 
seja pensionista.

Lembro a V.Exas. que ainda não votamos – nem 
sabemos se vamos votar hoje – destaque que prevê 
a concessão, às donas de casa de famílias de baixa 
renda, de um salário mínimo a título de aposentadoria. 
Muitas viúvas farão jus a esse benefício. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – As 

viúvas não poderiam estar mais bem representadas do 
que por V.Exa. e pela Deputada Zulaiê Cobra.

O SR. GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sema-
na passada, quando V.Exa. encerrou a reunião, disse 
que as votações seriam de 15 minutos. Gostaria de 
saber se fará o mesmo na sessão de hoje. Nas mes-
mas votações, queremos o mesmo tempo, não que-
remos tratamento diferenciado. Gostaria de saber se 
a Mesa irá cumprir o que disse quando encerrou a 
sessão naquele dia.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
prerrogativa é da Mesa, mas farei de sua ponderação 
um lume para conduzir minha atuação na Presidên-
cia.

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, la-
mento que o PT, para acabar de enforcar as viúvas, 
queira encerrar a votação neste momento. Temos de 
dar um prazo para que os Parlamentares cheguem 
ao plenário.

Lastimo saber que o PT esteja querendo eco-
nomizar pensão de viúva. Enquanto isso, o Prefeito 
Fernando Pimentel, de Belo Horizonte, perdoa dívida 
da UNIMED. 

Sr. Presidente, o Sr. Fernando Pimentel, quando 
era Secretário da Fazenda, emitiu nota de execução 
fiscal à UNIMED, no valor de 200 milhões de reais. 
Agora que é Prefeito está perdoando a dívida. Em que 
momento ele agiu corretamente, quando cobrou a dí-
vida, no cargo de Secretário, ou ao perdoá-la, agora 
que é Prefeito?

Não podemos fazer demagogia aqui nem em 
Belo Horizonte. Ainda bem que o Tribunal de Contas 
do Estado, por meio de seu titular, o Conselheiro Silo 
Costa, deu início a uma investigação.

Muito obrigado. 
O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 

palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Maia, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Par-
lamentares, gostaria de falar um pouco mais tarde, 
mas, infelizmente, a pressa do Governo em derrotar 
as viúvas brasileiras é tão grande que me obrigou a 
antecipar o meu discurso. 

Hoje, Sr. Presidente, tivemos uma reunião com 
os representantes do Governo, no caso, da ABIN, para 
falar sobre a possível relação entre as FARC e o Par-
tido dos Trabalhadores.

Nós, do PFL, no início da semana, dissemos 
que, antes do pedido de instalação da CPI, precisá-
vamos ouvir os representantes do Governo. Tivemos 
a calma e a prudência de aguardar até a reunião de 
hoje, na sala do Senador Ney Suassuna, que foi muito 
esclarecedora. 

O maior esclarecimento que todos receberam é 
que de fato existe documento da ABIN que declara ser 
possível haver envolvimento das FARC com o Partido 
dos Trabalhadores. Foi o que informou o Ministro-Chefe 
do Gabinete de Segurança Institucional, Jorge Arman-
do Felix. Aliás, foi uma boa reunião. S.Exa. apresentou 
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todas as informações necessárias. Não podemos, de 
forma nenhuma, reclamar do Governo, que não se es-
quivou de prestar as informações pertinentes.

Por esse motivo, e acredito que apenas por esse 
motivo, na tarde de hoje, o Deputado Alberto Fraga 
encaminhou à Mesa requerimento de criação de CPI 
para investigar o relacionamento do PT com as FARC, 
que esperamos seja instalada nos próximos dias, para 
que o Brasil conheça os fatos. É muito importante que 
desta vez o PT não faça como fez com a CPI do caso 
Waldomiro, engavetada até hoje.

Queremos que esses fatos, primeiro divulgados 
pela revista Veja e hoje confirmados em parte pelo 
General Jorge Felix, sejam investigados e devidamen-
te esclarecidos, para, com tranqüilidade, chegarmos 
à conclusão, e tenho certeza de que chegaremos, de 
que isso não é verdadeiro.

Sr. Presidente, esta é a posição do Partido da 
Frente Liberal tanto na Câmara quanto no Senado. O 
Senador Demostenes Torres teve a mesma preocupa-
ção. Trabalhamos em conjunto esta semana. Chegamos 
a Brasília na segunda-feira, e informamos à imprensa 
que precisávamos ouvir o Ministro-Chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional e o Diretor-Geral da Agên-
cia Brasileira de Inteligência, que foram ouvidos, e a 
informação foi confirmada.

Acredito que o melhor caminho é instituir Co-
missão Parlamentar de Inquérito Mista, a fim de que 
o Congresso Nacional investigue as relações do PT 
com as FARC.

O Governo deve tomar decisão adequada pelo 
fato de as FARC serem uma entidade terrorista ligada 
ao tráfico de drogas. Precisa levar isso em considera-
ção pelo futuro das relações dos governos da Amé-
rica do Sul.

Por isso, Sr. Presidente, o Partido da Frente Li-
beral resolveu, tanto na Câmara quanto no Senado, 
apoiar a criação dessa CPMI. Parabenizo o Deputado 
Alberto Fraga por já ter encaminhado à Mesa reque-
rimento para sua instalação. Esperamos que nos pró-
ximos dias comecemos a investigar o caso.

Hoje foi instalada a CPIARMAS – Organizações 
Criminosas do Tráfico de Armas, que será presidida 
pelo Deputado Moroni Torgan. Aliás, ela pode servir 
de instrumento para examinar a relação do PT com 
as FARC, caso o Governo tente engavetar, mais uma 
vez, uma investigação.

Com relação à CPI do caso Waldomiro, espera-
mos que o Presidente da República pare de proteger 
o Ministro da Casa Civil e permita que o Brasil saiba 
das verdadeiras relações de José Dirceu, braço direito 
de Lula, com Waldomiro Diniz.

É muito importante que o PT, que sempre primou 
pela transparência, pela investigação, nesta segunda 
metade de sua gestão, comece a respeitar seu eleito-
rado e a sociedade e colabore tanto com a investiga-
ção do caso Waldomiro quanto das FARC.

Repito. A CPIARMAS pode ajudar a Casa a in-
vestigar a relação do PT com as FARC. Existe pedido 
de instalação de CPI para investigar o assunto. Cabe 
ao Congresso Nacional recebê-lo e investigar o fato.

O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PTB – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Líder do 
PFL já disse que encaminhamos à Mesa requerimento 
de criação de CPI para investigar o relacionamento do 
PT com as FARC. O País precisa pelo menos saber 
a verdade sobre esse assunto. Se o PT for inocente, 
vamos inocentá-lo. Não se deve temer o resultado. O 
que não pode é fato tão sério e grave ser omitido da 
sociedade.

Ainda há pouco, como foi divulgado na Folha 
Online, o General Jorge Felix confirmou que existem 
documentos que confirmam a ligação das FARC com 
o PT, na campanha do Presidente da República.

Sr. Presidente, um Senador do PT foi à tribuna 
desqualificar o documento que mostramos. Temos ple-
na consciência de que a verdade já está vindo à tona. 
Se eles não têm nada a temer, se o que temos é falso, 
que nos dêem oportunidade pelo menos de mostrar 
que o que temos poderá, sim, chegar a desvendar um 
envolvimento perigoso que mostre que o PT recebeu 
financiamento das FARC e que o fórum de São Paulo, 
idealizado pelo PT, tem muita coisa que precisa ser 
esclarecida. Para quem tem um assessor especial 
como o Sr. Marco Aurélio Garcia, não é preciso dizer 
absolutamente mais nada.

Por isso, Sr. Presidente, informo ao Plenário que 
encaminhei à Mesa requerimento de criação de CPI 
para investigar o envolvimento do PT com as FARC, com 
mais de 228 assinaturas. Apelo aos colegas no sentido 
de que não as retirem. Queremos tão-somente, de uma 
vez por todas, que o assunto seja esclarecido.

Obrigado.
O SR. REGINALDO GERMANO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. REGINALDO GERMANO (PP – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, chamo a atenção de V.Exas. para um 
fato simples: quando o Presidente Severino Cavalcanti, 
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esta semana, resolveu colocar em votação, embora em 
pauta extraordinária, o Estatuto da Igualdade Racial, a 
Rede Globo divulgou pesquisa mentirosa com o intuito 
de desacreditar a legislação e a necessidade de haver 
quotas para minorias nas universidades federais.

Quero deixar registrado nesta Casa, Sr. Presiden-
te, que, ao aprovarmos o Estatuto da Igualdade Racial, 
estaremos atuando em diversas frentes. A primeira de-
las será o combate direto à violência, à marginalidade e 
à criminalidade neste País, dando aos excluídos desta 
Nação, os negros e afro-descendentes, a oportunida-
de de trabalhar, produzir, estudar, formar-se e ocupar 
neste País o lugar de honra que merecem.

Nossos ancestrais não pediram para vir ao País e 
ser escravos. Eles foram trazidos amarrados e acorren-
tados em navios negreiros. E aqui trabalharam e pro-
duziram. Agora, chegou o momento de exigir o direito 
de serem livres, assim como todos são neste País.

Por último, Sr. Presidente, quero solicitar a V.Exa. 
que autorize a divulgação deste meu pronunciamento 
nos meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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 or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, peço 
a V.Exa. que convoque as Sras. e Srs. Deputados 
para comparecerem ao plenário, especialmente as 
Sras. Deputadas. Neste momento, sei que várias Sras. 
Deputadas – não gostaria de citar nomes – estão na 
Casa e poderiam vir votar a favor das mulheres bra-
sileiras. Esta proposta de emenda à Constituição é 
muito importante.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência informa que há na Casa, segundo infor-
mação da Secretaria-Geral da Mesa, 455 Srs. Depu-
tados.

Entendo que os Deputados que não vieram a 
este plenário é porque não querem votar. Vou encerrar 
a votação impreterivelmente às 18h30min, seguindo o 
relógio do plenário – é só conferir. Repito: às 18h30min, 
será encerrada a votação.

A Presidência não vai fazer mais apelo porque 
todos sabem das suas respectivas responsabilidades. 
Quem quiser vir, venha e, quem não quiser, não venha, 
mas arcará com seu voto ou sua ausência.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero discutir hoje a respeito do 
esvaziamento proposital do Ministério da Agricultura 
– representante do setor produtivo e do agronegócio 
brasileiro –, promovido pelo Governo. 

Esse Ministério foi reconhecido pelos burocratas 
do Governo, e até pelos membros do atual Governo, 
como o herói nacional que deu superávit à balança 
comercial e o que mais empregou no País. Entretan-
to, esse Ministério, que representa o setor produtivo 
primário, tem Orçamento de 68 milhões de reais. So-
mente para o combate a todas as doenças da agro-
pecuária brasileira, a dotação orçamentária foi de 35 
milhões de reais. 

Essa situação é dramática, mas tem que ter um 
objetivo. Não é possível os Ministros do Planejamento 
e da Fazenda não terem noção real da importância do 
agronegócio brasileiro. Além do mais, a crise instala-
da do agronegócio brasileiro decorre da estiagem no 
Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e 
Mato Grosso do Sul, comprometendo quase 70% da 
safra. No Centro-Oeste brasileiro, também castigado, 
há uma defasagem entre preço de comercialização e 
de plantio. No entanto, estamos aguardando até o mo-
mento decisão do Conselho Monetário Nacional para 
atender àquilo que o setor espera.

Se realmente o Governo continuar tratando esse 
setor com desconsideração, se continuar lavando as 
mãos para os problemas da agropecuária, verá sua 
força se mobilizar e marchar, na maior manifestação já 
vista aqui, partindo de todos os quadrantes deste País, 
rumo a Brasília, para mostrar o poder e a importância 
do setor, que tem sido desconhecido e desrespeitado 
pela burocracia do Governo Federal. 

Muito obrigado.
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, vejam como são as coisas. A revista Veja pu-
blicou uma reportagem – e quem a leu atentamente 
pôde verificar –rnalista:

“A investigação de Veja não avançou um 
milímetro nesse particular” – isto é, se houve 
ou não doação de dinheiro das FARC ao PT. 
“Pode ter sido apenas uma bravata do padre 
Olivério Medina, codinome de Francisco An-
tônio Cadenas Colazzos, para alegrar os seus 
convivas esquerdistas? Pode. Além da convo-
cação manifestada nos documentos da Abin, a 
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revista não encontrou elementos consistentes 
para que se faça uma afirmação sobre esse 
aspecto”. 

Ou seja, a revista fez um estardalhaço e ela mes-
ma, no texto da reportagem, afirma que não avançou 
um milímetro no sentido de confirmar ou não se houve 
a doação. Trata-se de uma irresponsabilidade, uma vez 
que a própria revista, no texto da reportagem, desmen-
te a manchete da capa. Mas não temos nada a temer, 
até porque não é a primeira vez que se levanta essa 
questão. Isso é café requentado de anos anteriores. Já 
foi amplamente discutido esse assunto, inclusive, foi 
objeto de programas eleitorais. Mas, enfim, faz parte 
do debate político.

Quero reafirmar a todos aqueles que estão as-
sistindo à TV Câmara e que não tiveram acesso à 
reportagem que a revista fez o carnaval, mas teve o 
cuidado de expressar sua irresponsabilidade ao afir-
mar que não avançou um milímetro para comprovar a 
veracidade dos fatos. A própria Veja admite que pode 
ser uma bravata.

O SR. NILSON MOURÃO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, 
V.Exa. respondeu minha questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – No-
bre Deputada, já concedi a palavra ao Deputado Nil-
son Mourão.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero registrar o comparecimento do Mi-
nistro Humberto Costa hoje na Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Controle desta Casa.

O Ministro foi extremamente feliz. Apresentou 
relatório robusto, fundamentado e sério a respeito da 
situação da saúde no Rio de Janeiro e as razões pe-
las quais o Governo Federal interveio no setor naquele 
Estado. Fiquei perplexo, porque vi, durante dias segui-
dos, salvo engano, por 15 dias, o Prefeito Cesar Maia, 
nos meios de comunicação, usar o horário nobre para 
dizer que era um bom gestor, um Prefeito humano e 
tecer críticas ao Presidente Lula.

Tive oportunidade de assistir à matéria da Rede 
Globo que mostrava mais de 50 ambulâncias e equi-
pamentos completamente abandonados dentro de um 
galpão de hospital. E o Prefeito Cesar Maia ainda posa 
para o povo brasileiro como grande gestor!

Quando a Rede Globo entrevistou o Prefeito Ce-
sar Maria, S.Exa. ficou lívido, com seu rosto comple-
tamente transformado, porque não sabia responder à 
tamanha contradição. 

Hoje o Ministro Humberto Costa, literalmente, 
numa das salas das Comissões, desmascarou o Pre-
feito Cesar Maia, do Rio de Janeiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência indaga se algum dos Srs. Deputados pre-
sentes deixou de votar. (Pausa.)

Peço a V.Exa. que vote, nobre Deputado Pedro 
Fernandes.

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 or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, solicito 
a V.Exa. que autorize a retirada da palavra “cretinice” 
do discurso do Deputado que falou anteriormente. 

Poderia aqui falar sobre outras cretinices, como, 
por exemplo, o fato de que o Ministério da Saúde deve 
192 milhões para a cidade do Rio de Janeiro. Mas este 
não é o tema. 

Agora quero pedir às Sras. e Srs. Deputados que 
votaram da outra vez, mas que não estão votando ago-
ra porque fugiram deste plenário, que venham votar 
pelas trabalhadoras e viúvas brasileiras.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 
encerrada a votação.

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, sabemos que há Parlamentares de alguns 
partidos que não registraram presença, mas estão na 
Casa, porque nós os vimos. 

A pergunta que dirijo a V.Exa. é se eles não seriam 
obrigados a registrar abstenção – confesso a V.Exa. 
minha a ignorância acerca do Regimento –, uma vez 
que sabidamente estão na Casa?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa respeita a vontade dos Srs. Parlamentares. Os 
Srs. Parlamentares podem estar presentes e podem 
estar ausentes. 

A única coisa que a Mesa pode, e vai fazer, é 
dar às ausências o tratamento regimental devido. Não 
haverá justificação.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Muito 
bem, Sr. Presidente.

A SRA. LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, os 
votos da Jandira e da Iara, portanto 2 votos, fizeram 
as mulheres do Brasil perder. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – No-
bre Deputada Laura Carneiro, peço a V.Exa. que se 
atenha aos dispositivos regimentais.

A SRA. LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, 
V.Exa. não respondeu se vai retirar a expressão a que 
me referi.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa vai anunciar o resultado:

VOTARAM

Sim   305 
Não   94 
Abstenção  01
Total   400

É rejetiado o destaque para o art. 4º da pec 227/04, 
em substituição ao art. 2º do substitutivo do relator)

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: 
PEC Nº 227/2004 – DVS Nº 8 PFL – ARTIGO Nº 4 DA 
PROPOSTA INICIAL 
Início Votação: 16/03/2005 17:46 
Fim Votação: 16/03/2005 18:32 
Presidiram a Votação: 
Severino Cavalcanti 
José Thomaz Nonô 
Resultado da Votação 
Sim 305 
Não 94 
Abstenção 1 
Total da Votação 400 
Art. 17 1 
Total Quorum 401 
Orientação 
PT – Não 
PMDB – Liberado 
PFL – Sim 
PSDB – Sim 
PP – Liberado 
PTB – Liberado 
PL/PSL – Não 
PPS – Sim 
PSB – Não 
PDT – Sim 
PCdoB – Não 
PV – Liberado 
PRONA – Sim 
MINORIA – Sim 
GOV. – Não 

Partido Bloco Voto 

RORAIMA 

Alceste Almeida PMDB Sim 
Almir Sá PL PL/PSL Não 
Luciano Castro PL PL/PSL Não 
Maria Helena PPS Não 
Pastor Frankembergen PTB Sim 
Suely Campos PP Sim 
Total Roraima: 6 

AMAPÁ 

Badu Picanço PL PL/PSL Não 
Dr. Benedito Dias PP Sim 
Eduardo Seabra PTB Sim 
Hélio Esteves PT Sim 
Janete Capiberibe PSB Sim 
Jurandil Juarez PMDB Sim 
Total Amapá: 6 

PARÁ 

Anivaldo Vale PSDB Sim 
Ann Pontes PMDB Sim 
Asdrubal Bentes PMDB Sim 
Babá S.Part. Sim 
Jader Barbalho PMDB Sim 
José Priante PMDB Sim 
Josué Bengtson PTB Sim 
Nicias Ribeiro PSDB Sim 
Nilson Pinto PSDB Sim 
Paulo Rocha PT Não 
Raimundo Santos PL PL/PSL Sim 
Vic Pires Franco PFL Sim 
Wladimir Costa PMDB Sim 
Zé Geraldo PT Não 
Zé Lima PP Sim 
Zenaldo Coutinho PSDB 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 Não 
Pauderney Avelino PFL Sim 
Silas Câmara PTB Sim 
Total Amazonas: 7 

RONDÔNIA 

Agnaldo Muniz PP Sim 
Anselmo PT Não 
Eduardo Valverde PT Não 
Hamilton Casara PL PL/PSL Sim 
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Marinha Raupp PMDB Sim 
Miguel de Souza PL PL/PSL Não 
Natan Donadon PMDB Sim 
Nilton Capixaba PTB Sim 
Total Rondônia: 8 

ACRE 

Chicão Brígido PMDB Sim 
Henrique Afonso PT Não 
João Correia PMDB Sim 
Júnior Betão PL PL/PSL Não 
Nilson Mourão PT Não 
Perpétua Almeida PCdoB Não 
Ronivon Santiago PP Sim 
Zico Bronzeado PT Sim 
Total Acre: 8 

TOCANTINS 

Darci Coelho PP Sim 
Homero Barreto PTB Sim 
Kátia Abreu PFL Sim 
Osvaldo Reis PMDB Sim 
Pastor Amarildo PMDB Não 
Ronaldo Dimas PSDB Sim 
Total Tocantins: 6 

MARANHÃO 

Antonio Joaquim PTB Sim 
César Bandeira PFL Não 
Clóvis Fecury PFL Sim 
Costa Ferreira PSC Sim 
Dr. Ribamar Alves PSB Não 
João Castelo PSDB Sim 
Nice Lobão PFL Sim 
Pedro Fernandes PTB Sim 
Remi Trinta PL PL/PSL Sim 
Sarney Filho PV Não 
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 Não 
Bismarck Maia PSDB Sim 
Gonzaga Mota PSDB Sim 
João Alfredo PT Sim 
José Linhares PP Sim 
José Pimentel PT Não 

Léo Alcântara PSDB Não 
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: 20 

PIAUÍ 

Átila Lira PSDB Sim 
B. Sá PPS Sim 
Ciro Nogueira PP Não 
Júlio Cesar PFL Sim 
Marcelo Castro PMDB Não 
Mussa Demes PFL Sim 
Nazareno Fonteles PT Não 
Paes Landim PTB Sim 
Simplício Mário PT Não 
Total Piauí: 9 

RIO GRANDE DO NORTE 

Álvaro Dias PDT Sim 
Fátima Bezerra PT Sim 
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim 
Iberê Ferreira PTB Sim 
Ney Lopes PFL Sim 
Sandra Rosado PMDB Sim 
Total Rio Grande do Norte: 6 

PARAÍBA 

Benjamin Maranhão PMDB Sim 
Carlos Dunga PTB Sim 
Enivaldo Ribeiro PP Não 
Inaldo Leitão PL PL/PSL Sim 
Lúcia Braga PMDB Sim 
Luiz Couto PT Não 
Marcondes Gadelha PTB Sim 
Philemon Rodrigues PTB Sim 
Ricardo Rique PL PL/PSL Não 
Wellington Roberto PL PL/PSL Sim 
Total Paraíba: 10 

PERNAMBUCO 

André de Paula PFL Sim 
Armando Monteiro PTB Não 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim 
Fernando Ferro PT Sim 
Gonzaga Patriota PSB Não 
Inocêncio Oliveira PMDB Sim 
Joaquim Francisco PTB Sim 
Jorge Gomes PSB Não 
José Chaves PTB Sim 
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José Mendonça Bezerra PFL Sim 
José Múcio Monteiro PTB Sim 
Luiz Piauhylino PDT Sim 
Maurício Rands PT Não 
Osvaldo Coelho PFL Sim 
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim 
Paulo Rubem Santiago PT Sim 
Raul Jungmann PPS Sim 
Renildo Calheiros PCdoB Não 
Roberto Magalhães PFL Sim 
Severino Cavalcanti PP Art. 17 
Total Pernambuco: 20 

ALAGOAS 

Benedito de Lira PP Sim 
Helenildo Ribeiro PSDB Sim 
João Lyra PTB Sim 
José Thomaz Nonô PFL Sim 
Jurandir Boia PDT Sim 
Olavo Calheiros PMDB Sim 
Rogério Teófilo PPS Sim 
Total Alagoas: 7 

SERGIPE 

Bosco Costa PSDB Sim 
Ivan Paixão PPS Não 
Jackson Barreto PTB Sim 
João Fontes PDT Sim 
Jorge Alberto PMDB Sim 
José Carlos Machado PFL Sim 
Total Sergipe: 6 

BAHIA 

Claudio Cajado PFL Sim 
Colbert Martins PPS Sim 
Coriolano Sales PFL Sim 
Daniel Almeida PCdoB Não 
Edson Duarte PV Sim 
Geddel Vieira Lima PMDB Sim 
Gerson Gabrielli PFL Sim 
Guilherme Menezes PT Não 
João Almeida PSDB Sim 
João Carlos Bacelar PFL Sim 
João Leão PL PL/PSL Não 
Jonival Lucas Junior PTB Sim 
José Carlos Aleluia PFL Sim 
Jutahy Junior PSDB Sim 
Luiz Alberto PT Sim 
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim 
Mário Negromonte PP Não 
Milton Barbosa PFL Sim 
Nelson Pellegrino PT 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: 25 

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 
Custódio Mattos PSDB Sim 
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim 
Eduardo Barbosa PSDB Sim 
Fernando Diniz PMDB Sim 
Geraldo Thadeu PPS Sim 
Gilmar Machado PT Não 
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim 
Isaías Silvestre PSB Sim 
Jaime Martins PL PL/PSL Sim 
João Paulo Gomes da Silva PL PL/PSL Sim 
José Militão PTB Sim 
Júlio Delgado PPS Sim 
Lael Varella PFL Sim 
Leonardo Mattos PV Sim 
Leonardo Monteiro PT Não 
Lincoln Portela PL PL/PSL Sim 
Marcello Siqueira PMDB Não 
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim 
Maria do Carmo Lara PT Não 
Mário Assad Júnior PL PL/PSL Sim 
Mauro Lopes PMDB Sim 
Narcio Rodrigues PSDB Sim 
Odair Cunha PT Não 
Osmânio Pereira PTB Sim 
Paulo Delgado PT Não 
Rafael Guerra PSDB Sim 
Roberto Brant PFL Não 
Romel Anizio PP Sim 
Romeu Queiroz PTB Sim 
Saraiva Felipe PMDB Sim 
Sérgio Miranda PCdoB Não 
Silas Brasileiro PMDB Sim 
Vadinho Baião PT Não 
Virgílio Guimarães PT Não 
Vittorio Medioli PSDB Sim 
Total Minas Gerais: 42 

ESPÍRITO SANTO 

Feu Rosa PP Sim 
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Iriny Lopes PT Sim 
Jair de Oliveira PMDB Sim 
Manato PDT Sim 
Marcelino Fraga PMDB Sim 
Marcus Vicente PTB Não 
Neucimar Fraga PL PL/PSL Sim 
Nilton Baiano PP Sim 
Renato Casagrande PSB Não 
Total Espírito Santo: 9 

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 
André Luiz S.Part. Não 
Antonio Carlos Biscaia PT Não 
Bernardo Ariston PMDB Sim 
Carlos Nader PL PL/PSL Não 
Carlos Santana PT Não 
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 
Francisco Dornelles PP Sim 
Itamar Serpa PSDB Sim 
Jair Bolsonaro PFL Sim 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL Não 
Jorge Bittar PT Não 
Josias Quintal PMDB Sim 
Juíza Denise Frossard PPS Sim 
Julio Lopes PP Sim 
Laura Carneiro PFL Sim 
Leonardo Picciani PMDB Sim 
Luiz Sérgio PT Não 
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 
Simão Sessim PP Sim 
Vieira Reis PMDB Sim 
Total Rio de Janeiro: 39 

SÃO PAULO 

Amauri Gasques PL PL/PSL Não 
Angela Guadagnin PT Não 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim 
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim 
Ary Kara PTB Sim 
Carlos Sampaio PSDB Sim 
Celso Russomanno PP Sim 
Cláudio Magrão PPS Sim 
Corauci Sobrinho PFL Sim 
Devanir Ribeiro PT Não 
Dimas Ramalho PPS Sim 
Durval Orlato PT Sim 
Edinho Montemor PL PL/PSL Não 
Edna Macedo PTB Sim 
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim 
Enéas PRONA Sim 
Gilberto Nascimento PMDB Sim 
Ildeu Araujo PP Sim 
Ivan Valente PT Sim 
Jamil Murad PCdoB Não 
Jefferson Campos PMDB Sim 
João Batista PFL Sim 
João Paulo Cunha PT Não 
José Mentor PT Não 
Jovino Cândido PV Sim 
Julio Semeghini PSDB Sim 
Lobbe Neto PSDB Sim 
Luciano Zica PT Sim 
Luiz Antonio Fleury PTB Sim 
Luiz Carlos Santos PFL Sim 
Luiza Erundina PSB Sim 
Marcelo Barbieri PMDB Sim 
Marcelo Ortiz PV Sim 
Marcos Abramo PFL Sim 
Michel Temer PMDB Sim 
Milton Monti PL PL/PSL Não 
Nelson Marquezelli PTB Sim 
Neuton Lima PTB Sim 
Professor Irapuan Teixeira PP Sim 
Professor Luizinho PT Não 
Ricardo Izar PTB Sim 
Roberto Gouveia PT Não 
Robson Tuma PFL Sim 
Rubinelli PT Não 
Silvio Torres PSDB Sim 
Vadão Gomes PP Sim 
Vicente Cascione PTB Não 
Vicentinho PT Não 
Walter Barelli PSDB Sim 
Wanderval Santos PL PL/PSL Não 
Zarattini PT Não 
Zulaiê Cobra PSDB Sim 
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Total São Paulo: 52 

MATO GROSSO 

Carlos Abicalil PT Não 
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 Sim 
José Roberto Arruda PFL Sim 
Maninha PT Sim 
Osório Adriano PFL Sim 
Sigmaringa Seixas PT Não 
Tatico PL PL/PSL Não 
Total Distrito Federal: 6 

GOIÁS 

Barbosa Neto PSB Não 
Capitão Wayne PSDB Sim 
Carlos Alberto Leréia PSDB Sim 
Enio Tatico PL PL/PSL Não 
João Campos PSDB Sim 
Jovair Arantes PTB Sim 
Luiz Bittencourt PMDB Sim 
Neyde Aparecida PT Não 
Ronaldo Caiado PFL Sim 
Sandes Júnior PP Sim 
Sergio Caiado PP Sim 
Vilmar Rocha PFL Sim 
Total Goiás: 12 

MATO GROSSO DO SUL 

Antônio Carlos Biffi PT Não 
Antonio Cruz PTB Sim 
Geraldo Resende PPS Sim 
João Grandão PT Sim 
Murilo Zauith PFL Sim 
Nelson Trad PMDB Sim 
Vander Loubet PT Não 
Waldemir Moka PMDB Sim 
Total Mato Grosso do Sul: 8 

PARANÁ 

Abelardo Lupion PFL Sim 
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 Não 

Colombo PT Não 
Dilceu Sperafico PP Sim 
Dr. Rosinha PT Sim 
Dra. Clair PT Sim 
Eduardo Sciarra PFL Sim 
Giacobo PL PL/PSL Sim 
Gustavo Fruet PSDB Sim 
Iris Simões PTB Sim 
José Janene PP Não 
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim 
Max Rosenmann PMDB Sim 
Moacir Micheletto PMDB Sim 
Nelson Meurer PP Não 
Oliveira Filho PL PL/PSL Sim 
Osmar Serraglio PMDB Sim 
Paulo Bernardo PT Não 
Ricardo Barros PP Sim 
Total Paraná: 24 

SANTA CATARINA 

Adelor Vieira PMDB Sim 
Carlito Merss PT Não 
Fernando Coruja PPS Sim 
Gervásio Silva PFL Sim 
Ivan Ranzolin PP Sim 
João Pizzolatti PP Sim 
Leodegar Tiscoski PP Sim 
Paulo Afonso PMDB Sim 
Paulo Bauer PFL Sim 
Zonta PP Sim 
Total Santa Catarina: 10 

RIO GRANDE DO SUL 

Alceu Collares PDT Sim 
Augusto Nardes PP Sim 
Cezar Schirmer PMDB Sim 
Darcísio Perondi PMDB Sim 
Enio Bacci PDT Sim 
Érico Ribeiro PP Sim 
Francisco Appio PP Sim 
Francisco Turra PP Sim 
Júlio Redecker PSDB Sim 
Kelly Moraes PTB Sim 
Luciana Genro S.Part. Sim 
Luis Carlos Heinze PP Abstenção 
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim 
Milton Cardias PTB Sim 
Nelson Proença PPS Sim 
Onyx Lorenzoni PFL Sim 
Osvaldo Biolchi PMDB Não 
Pastor Reinaldo PTB Sim 
Paulo Gouvêa PL PL/PSL Não 
Pompeo de Mattos PDT Sim 
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Wilson Cignachi PMDB Sim 
Total Rio Grande do Sul: 21 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – So-
bre a mesa Destaque de Bancada nº 10, do 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.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
sulto o Sr. Relator sobre se S.Exa. quer fazer uso da 
palavra. (Pausa.)

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação de minha bancada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Com 
a palavra o Relator, nobre Deputado José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT – CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
objetivo desse DVS é determinar que todos os servi-
dores públicos federais, estaduais e municipais que to-
maram posse no serviço público até dezembro de 2003 
sejam contemplados com as novas regras de transição 
aqui previstas. Essas regras de transição estão manti-
das. Quanto a isso não há divergência. A divergência 
é quanto ao início do prazo para a contemplação dos 
servidores públicos. Estamos fixando a mesma data 
da Emenda nº 20: dezembro de 1998. 

Por que estamos agindo assim? Porque os ser-
vidores públicos federais, estaduais e municipais que 
tomaram posse a partir de janeiro de 1999 já sabiam 
que as regras de aposentadoria eram as definidas na 
Emenda nº 20, que entrou em vigor em 16 de dezem-
bro de 1998.

Rejeitamos, portanto, esse DVS para manter exa-
tamente a data de dezembro de 1998, já que não havia 
nem há qualquer expectativa de direito para aqueles 
que tomaram posse a partir de janeiro de 1999. Essas 
regras estão definidas na Emenda nº 41. 

Na Lei nº 10.887 regulamentamos o critério de 
cálculo das aposentadorias dos servidores públicos fe-
derais que tomaram posse a partir de janeiro de 1999. 
As regras são as mesmas do regime geral. 

Temos hoje 23 milhões e 100 mil aposentados 
e pensionistas no Brasil. Essas regras representam 
a média aritmética de suas contribuições, corrigidas 
monetariamente mês a mês, até a data da aposenta-

doria. Essas regras de cálculo também estão definidas 
na Lei nº 10.887.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PEDRO CHAVES (PMDB – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, acompanhei a orientação do partido.

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, as 
Lideranças fizeram o seguinte acordo: o DVS nº 10 se-
ria retirado pelo PFL. Quanto aos DVS nº 11, 12 e 13, 
todos os partidos encaminham de acordo o voto “sim”. 
Inclusive, o DVS nº 11 salva a votação já concluída do 
DVS nº 8, das viúvas. 

Em seguida, todos os partidos, de acordo, admi-
tem a supressão do interstício para votar o segundo 
turno da PEC da Previdência. 

Entre a votação do interstício e do segundo turno, 
vota-se a urgência da universidade do ABC. 

Depois, em sessão extraordinária, votaremos o 
mérito da universidade do ABC. 

Esse é o acordo unânime feito por todos os par-
tidos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência saúda esse entendimento, se realmente 
se verificar a unanimidade entre os partidos da Casa. 
É preciso a unanimidade da Casa. A Mesa festeja esse 
entendimento, se houver.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, acrescento que, depois de votado o mérito da uni-
versidade do ABC, vota-se o item 2 da pauta, que é a 
representação do Deputado André Luiz.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Vou 
consultar os Srs. Líderes. Em primeiro lugar, o Líder 
do Governo, Deputado Professor Luizinho.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei conforme orientação do meu 
partido.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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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, tí-
nhamos um acordo...

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pro-
fessor Luizinho, desculpe-me por interrompê-lo.

Peço aos colegas um pouco de atenção para o 
que está sendo discutido, porque pode dar um avan-
ço muito grande nos trabalhos da Casa. Como é um 
acordo, a Presidência não tem tanta competência as-
sim para acompanhar com a atenção devida o debate. 
Peço aos colegas atenção ao acordo, que é importante 
para nós todos.

Continua com a palavra o Deputado Professor 
Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presiden-
te, o acordo, como um todo, passaria a ser o seguin-
te: retiraríamos o Destaque nº 10; votaríamos favora-
velmente aos Destaques nºs. 11, 12 e 13. Logo em 
seguida, votaríamos a urgência para a tramitação do 
projeto da universidade do ABC. Chamaríamos uma 
extraordinária; votaríamos o mérito da tramitação em 
regime de urgência do projeto da universidade do ABC, 
e, por consenso da Casa – é este o apelo, por isso é 
muito importante –, votaríamos o segundo turno. Tem 
de haver consenso, sem nenhum destaque.

A última parte do acordo, porque sei que há 
Deputados preocupados: os projetos de criação de 
outras universidades que estão acordados para serem 
votados. Votaríamos depois a urgência. Já tenho um 
compromisso firmado, todos sabem, de trazer para 
ser votado, o mais rapidamente possível, o projeto da 
universidade do Recôncavo. Chegando a matéria re-
lativa à universidade do Recôncavo, nós pegaremos 
esse conjunto de matérias das universidade e votare-
mos todas juntas.

Então, nós só estamos adiando por 2 semanas 
a votação dos projetos dessas universidades, porque 
são transformações.

O projeto da universidade federal da Grande Dou-
rados é o mais recente de todos. Portanto, não haveria 
problema em aguardar 2 semanas.

Enquanto isso, chega o projeto da Universidade 
do Recôncavo, e votaremos todos.

É um acordo mais do que razoável, profunda-
mente salutar.

Eu peço encarecidamente que seja possível fa-
zemos esse acordo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Deputada Laura Carneiro fez uma reclamação. Na pro-
clamação do resultado, a Mesa se esqueceu de dizer 
que a reclamação é acolhida e que determinou a su-

pressão da palavra “cretinice” do pronunciamento do 
Deputado objetado pela Deputada Laura Carneiro. 

Estou atendendo à reclamação da Deputada.
O SR. MURILO ZAUITH – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. MURILO ZAUITH (PFL – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, havia um 
acordo nesta Casa no sentido de votarmos a reforma 
da Previdência e seguirmos essa pauta em que está 
incluída a urgência da criação da Universidade Federal 
da Grande Dourados – UFGD. 

Eu não abro mão de votar essa urgência nesta 
Casa. Já havia esse acordo no sentido de, entre o pri-
meiro turno e o segundo da votação da Previdência, 
nós votarmos essas urgências.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência declara o óbvio: se não houver acordo da 
Casa como um todo – não é sequer das Lideranças –, 
não há margem para o acordo.

O nobre Deputado Severino Cavalcanti anunciou, 
na quinta-feira próxima passada, a idéia de que vota-
ríamos a PEC Paralela, assim como as urgências e o 
mérito das 4 universidades.

A Presidência entende que o acordo é algo extre-
mamente interessante, se possível. Para que a sessão 
não prossiga com divergências aos microfones, sus-
pendo-a por 5 minutos, para que, se houver condições, 
o acordo seja efetivado.

Está suspensa a sessão.
(A sessão é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 

reaberta a sessão. 
O SR. LUIZ BASSUMA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ BASSUMA (PT – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com meu partido. 

A SRA. JUÍZA DENISE FROSSARD – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. JUÍZA DENISE FROSSARD (PPS – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, na minha origem, segue-se o princípio pacta sunt 
servanda. Os pactos foram feitos para serem obser-
vados. O Governo se comprometeu a resgatar a reda-
ção oriunda do Senado Federal e incluir as pensões 
na regra de paridade, mas ausentou-se covardemente 
deste plenário. Espero apenas que o Senado Federal 
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conserte essa ignomínia. Perdoe-me, Sr. Presidente, 
mas a única coisa que nos segura aqui é a observân-
cia dos pactos e do Regimento Interno.

Muito obrigada.
O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi a 
palavra, porque acho necessário explicar uma denúncia 
feita contra a Prefeitura de Belo Horizonte. 

O Deputado Carlos Willian falou em perdão de 
uma dívida da UNIMED com a Prefeitura de Belo Ho-
rizonte. O que havia na verdade era uma bitributação: 
pagavam a cooperativa e os cooperados, os médicos. 
Por causa dessa bitributação, a cooperativa parou de 
pagar. 

A Câmara Municipal de Belo Horizonte apurou 
o valor da dívida e autorizou a Prefeitura a perdoá-la. 
Ou melhor, o que houve não foi um perdão de dívida, 
e sim uma readequação da cobrança, autorizada pela 
Câmara, após conhecimento de parecer do Tribunal 
de Contas. 

Sr. Presidente, trata-se da defesa da legalidade 
e da justiça, até porque uma cooperativa não pode 
pagar mais do que empresas que têm interesse em 
tomar conta do mercado. Nada foi perdoado. Os atos 
são legais e foram aprovados pela Câmara de Belo 
Horizonte.

Obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade de 
dar essa importante explicação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Es-
tão feitos os esclarecimentos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência vai consultar os Srs. Líderes, para saber se 
as tratativas de entendimento prosperaram ou não.

Tem a palavra o Deputado José Carlos Aleluia, 
Líder da Minoria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
conspirou para que o acordo fosse feito. Embora eu 
esteja exercendo a função de Líder da Minoria, neste 
caso agi como Parlamentar da Bahia. 

Tenho alguns indicadores sobre universidades 
brasileiras.

Os recursos transferidos para as universidades 
da Bahia são de 34 reais por habitante, enquanto 
existem unidades que recebem transferências de 200 
reais por habitante. A Bahia tem uma única universi-
dade federal. Existem Estados que têm 10 e estão a 
criar mais duas. 

Não tenho nada contra Estado algum, mas sou 
de um Estado pobre. Não posso bancar como São 
Paulo banca. Só há um Estado em pior situação que 
a Bahia: o Estado de São Paulo, que é rico. 

Em São Paulo as universidades federais oferecem 
1 vaga para cada 20 mil habitantes; na Bahia, oferecem 
1 vaga para cada 3.200 habitantes. E há Estados que 
oferecem 1 vaga para cada 200 habitantes. 

Adoro São Paulo. Aliás, neste caso, considero o 
Estado injustiçado. Por isso, Sr. Presidente, a proposta 
que acatamos é a de votar em favor de São Paulo, até 
para não pensarem que há preconceito, pois aquele 
Estado só tem uma universidade federal e a Escola 
Paulista de Medicina. Portanto, concordamos em votar 
a urgência e o mérito relativos a São Paulo, a urgência 
relativa às outras universidades, mas contamos com 
o acordo de todos os Líderes, do Presidente Severino 
Cavalcanti e de V.Exa., Deputado José Thomaz Nonô, 
no sentido de que não serão incluídas na pauta ma-
térias relativas a outras universidades enquanto não 
seja pautada a matéria sobre a Universidade do Re-
côncavo Baiano.

Além disso, peço ao Deputado Onyx Lorenzoni 
que fale sobre o acordo que envolve a Previdência e 
outras coisas.

Neste particular, estamos acordados e cumpri-
mos com a nossa parte.

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, o 
acordo que se delineou é mais ou menos aquele que 
inicialmente havíamos anunciado, com o adendo feito 
pelo Deputado José Carlos Aleluia.

Votaremos todas as urgências e o mérito ape-
nas relativo à universidade de São Paulo. Os outros 
méritos votaremos quando vier a matéria que trata da 
Universidade do Recôncavo Baiano. Já conversamos 
com o Presidente Severino Cavalcanti e o Deputado 
Onyx Lorenzoni conversou com V.Exa. no sentido de 
que só sejam pautadas as matérias das demais uni-
versidades quando chegar à pauta aquela que trata 
do Recôncavo Baiano.

O DVS n º 10, que foi anunciado, será retirado. 
Quanto aos DVS nºs 11, 12 e 13, votaremos de acordo. 
O DVS nº 11 salva o de nº 8, cuja derrota foi lamen-
tada pela Deputada Laura Carneiro. Posteriormente 
voltaremos à representação.

Por acordo de todas as Lideranças é suprimido 
o interstício. Votar-se-á o segundo turno da reforma da 
Previdência sem nenhum destaque.
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Essa é a proposta. Quero saudar V.Exa., Deputado 
José Thomaz Nonô, que preside os trabalhos, pois esta 
é uma vitória histórica da Câmara dos Deputados.

Parabéns a todos os 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, que-
ro dizer que o acordo está fechado. Nesta noite, mais 
uma vez, esta Casa se consagra.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Onyx 
Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL ajudou 
de maneira importante no acordo que construímos. 

Solicito à Mesa que faça a retirada do DVS nº 
10. Dessa forma, encaminha-se a votação dos DVS 
nºs 11, 12 e 13. 

Haverá, então, a conclusão em primeiro turno. 
O interstício será superado por um acordo de todos 
os Líderes, e teremos na noite de hoje a votação em 
segundo turno da PEC Paralela, de forma a fechar o 
acordo construído no Senado.

O que dá sustentação a esse acordo é a votação 
das urgências relativas às universidades, a votação do 
mérito referente a São Paulo e a garantia, dada pelo 
Presidente Severino Cavalcanti e por V.Exa., de que te-
remos uma pauta exclusiva, quando vier para a Ordem 
do Dia a matéria que trata da Universidade do Recôn-
cavo Baiano, para votar o mérito de todas elas.

Dessa forma, ganha a Câmara dos Deputados 
e ganha a sociedade brasileira. Resta-nos saudar o 
acordo feito sob a sua Presidência, Deputado José 
Thomaz Nonô.

O SR. WASNY DE ROURE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WASNY DE ROURE (PT – DF. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a bancada do PT.

O SR. IVO JOSÉ (PT-MG. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, votei conforme a 
bancada do PT.

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, quero 

falar na qualidade de paranaense. Espero a tramita-
ção de projeto que trata de universidade para o nosso 
Estado, mas que não caminha nesta Casa. Surpreen-
dentemente, há outros projetos na pauta.

Quero registrar meu protesto veemente em favor 
da Universidade Federal do Norte do Paraná, cujo pro-
jeto tramita na Casa e não entra nunca na pauta.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência vai apontar os termos do acordo, para que 
os Deputados entendam. Se algum Deputado mani-
festar objeção, não haverá acordo. Essa questão não 
é acordo de Líderes, mas da Casa.

A Presidência vai apresentar, de forma bem explí-
cita, os termos do acordo, até porque todos queremos 
ganhar tempo. A Mesa se penitencia por ter suspen-
dido a sessão por tempo maior do que os 5 minutos 
anunciados. Mas creio que vamos ganhar dias depois 
de ter sacrificados alguns minutos. A relação custo-
benefício é altamente favorável.

O acordo está sendo costurado nos seguintes ter-
mos: retira-se o Destaque nº 10. Os Destaques nºs 11, 
12 e 13 receberão votação favorável unânime. Conclui-
remos as votações, então, dos Destaques nºs 11, 12 e 
13. Votaremos a urgência para as 4 universidades.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, são 5 universidades.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Cin-
co? A Mesa vai ler para que não pairem dúvidas. 

Peço aos companheiros que escutem: Fundação 
Universidade Federal do ABC – UFABC, Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, Universidade 
Federal de Alfenas – UNIFAL, Universidade Federal 
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM e Uni-
versidade Federal da Grande Dourados – UFGD.

Votaremos o mérito, única e exclusivamente, da 
UFABC.

Convocaremos sessão extraordinária, na qual vo-
taremos, com dispensa do interstício, o segundo turno 
da PEC Paralela, cuja votação será encerrada. 

Há ainda um compromisso, que só pode ser de 
natureza política, posto que está condicionado a evento 
futuro e incerto. Mas há acordo político com o Presi-
dente Severino Cavalcanti, reiterado por mim e pelos 
demais membros da Mesa, vez que a Presidência no 
momento poderá estar na mão de qualquer um dos 
outros companheiros, no sentido de apenas colocar 
em pauta para votar o mérito relativo às universidades 
cuja urgência foi aprovada quando chegar ao plenário, 
em igualdade de condições formais, a matéria que trata 
da Universidade do Recôncavo Baiano. (Palmas.)

A Presidência foi extremamente didática. Peço 
aos Srs. Deputados que nos ajudem a manter o ga-
nho de tempo.
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O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
quero falar a respeito do acordo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa já anunciou. A Mesa não vai repetir 20 vezes o 
que já anunciou. V.Exa. tem uma questão de ordem, 
Deputado Fernando Coruja? (Pausa.)

A SRA. LÚCIA BRAGA (PMDB – PB. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei com 
o meu partido, o PMDB, na última votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
palavra não está com V.Exa. ainda, nobre Deputada. 
Está com o Deputado Fernando Coruja. 

O SR. FERNANDO CORUJA – É sobre o acor-
do, Sr. Presidente.

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, 
solicito à Mesa que distribua a redação final do texto, 
pois, para votarmos no segundo turno, precisamos 
saber o que estamos apreciando.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
questão de ordem de V.Exa. é absolutamente proce-
dente. Isso é um pré-requisito regimental. Não haverá 
votação no segundo turno se o texto não for distribuí-
do, e a Secretaria já está tomando providências nes-
se sentido.

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, quero 
complementar dizendo que temos de votar a supressão 
do interstício ao final da primeira sessão. 

Informo ainda que faz parte do acordo que não 
será feito destaque no segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 
registrado.

Gostaria de dar início a esse glorioso e inteligente 
processo de votação.

O SR. GERALDO THADEU – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GERALDO THADEU (PPS – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acha-
mos justa a reivindicação da criação da Universidade 
do Recôncavo, na Bahia. Concordamos com o acordo 
e estamos confiando no Líder do Governo, Deputado 

Professor Luizinho. Conforme o acordo, temos o prazo 
de 30 dias para aprovar as outras 4 universidades. 

Quero deixar bem claro que nossa preocupação 
é de que o acordo seja cumprido. O Deputado Profes-
sor Luizinho, Líder do Governo, tem tempo ainda. Se 
tiver alguma dúvida, que fale antes, porque o acordo 
tem de ser cumprido. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa anuncia a retirada do Destaque nº 10.

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, 
creio que preservar a autonomia, a independência e 
a harmonia entre os Poderes é fundamental. Por isso, 
queria que fosse colocado também nas prioridades 
de votação o teto do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas da União. 

O Poder Judiciário tem autonomia administrati-
va e financeira assegurada pela Constituição, a qual 
é estendida também ao Ministério Público.

Trata-se, portanto, não apenas do pedido do 
Deputado Inocêncio Oliveira, mas também de uma 
questão de direito que deve ser respeitada. A Consti-
tuição é a Carta Maior do País e, portanto, temos de 
preservá-la.

A SRA. TEREZINHA FERNANDES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT – MA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência recolhe as ponderações feitas, mas, como 
não são objeto do acordo, não serão votadas nesta 
sessão.

Gostaria de esclarecer que a sessão de julga-
mento do Deputado André Luiz vai ficar para outra 
data mais oportuna, até porque será impossível fazê-
la na noite de hoje.

A Mesa consulta os Srs. Líderes, apenas por 
princípio de economia processual, sobre se estão 
acordes.

Informa-me a assessoria que, nesta tarde-noite 
de raro consenso entre toda a Casa, poderíamos fa-
zer as 3 votações, como se aglutinativas fossem, de 
uma vez só. Evidentemente, isso implica acreditar na 
Mesa, que não vai, de forma alguma, desmerecer a 
confiança de S.Exas.
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Se houver uma objeção, a Mesa retira a propos-
ta. (Pausa.)

Vamos reunir os 3 textos para uma votação.
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, queria 
deixar muito clara a posição do PSDB. 

Esse tipo de acordo, sem dúvida alguma, é muito 
positivo para o andamento dos trabalhos legislativos. 
Sabemos que esse esforço se dá em razão de um 
motivo: a aprovação hoje, em segundo turno, da PEC 
Paralela. Não seria outro motivo que nos levaria a es-
tabelecer esse tipo de acordo. (Palmas.)

Sabemos que o Governo e o Partido dos Tra-
balhadores, durante todo esse período, insistiu em 
obstaculizar a aprovação da PEC Paralela. Portanto, 
se for possível fazer um acordo que signifique a apro-
vação dessa emenda constitucional, faremos todo o 
esforço para isso.

No entanto, Sr. Presidente, é preciso deixar re-
gistradas algumas coisas. Esta Casa deve começar a 
respeitar as Comissões Permanentes. 

Já conversamos sobre isso com o Presidente Se-
verino Cavalcanti. De todos esses projetos de criação 
de universidades que aí estão, salvo engano, só um 
passou pela Comissão de Educação.

É inaceitável que esta Casa assim proceda. Esta-
mos votando de forma um tanto quanto irresponsável 
quando a Comissão de Educação não tem a possibi-
lidade de analisar a importância e a oportunidade da 
criação dessa ou daquela universidade.

Portanto, o PSDB concorda com o acordo, quer 
estabelecer um convívio com os demais partidos des-
ta Casa. No entanto, não admitirá mais aprovação de 
urgências de projetos que não tenham passado pelas 
Comissões de Mérito. Isso é fundamental.

Quero dizer também que a bancada do PSDB do 
Estado de São Paulo – o Líder Alberto Goldman, que 
não está presente, pediu-me que o substituísse nesta 
sessão – tinha sérias restrições à aprovação desse 
acordo em razão do princípio do partido de que deve 
haver a apreciação dos projetos nas Comissões de 
Mérito. Em virtude do pleito da bancada do PSDB de 
São Paulo de que deve ser aprovada a criação da Fun-
dação Universidade Federal do ABC, vamos concordar 
com esse acordo. No entanto, chega de desmoralizar 
as Comissões Permanentes. Precisamos discutir as 
matérias com a profundidade que elas merecem. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – No-
bre Deputado Eduardo Paes, a Presidência sugere a 
V.Exa., para que não conste que votamos de maneira 
um tanto quanto irresponsável, que troque os termos 
usados. Diga que faremos uma votação um tanto quan-
to generosa.

O SR. EDUARDO PAES – Digo: açodada.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Fica 

consignado o registro.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – In-

dago se algum Deputado é contrário ao acordo. (Pau-
sa.)

O SR. RAUL JUNGMANN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pelo PPS.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra. Pode fazê-lo em nome individual tam-
bém. É a regra.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome dos presentes e dos ausentes, agradeço-lhe o 
humor. Isso ajuda-nos a descontrair.

Sr. Presidente, na semana passada, com a anu-
ência do Presidente desta Casa, Deputado Severino 
Cavalcanti, fechamos um acordo que está sendo aqui 
revalidado. Ele incluía a votação esta semana do re-
querimento de urgência para a matéria que regulamen-
ta o referendo sobre o desarmamento. Estou pedindo 
um esclarecimento a V.Exa. a respeito desse acordo, 
porque vai influenciar a posição do meu partido com 
relação ao acordado agora. Esse requerimento vai 
ser trazido ao plenário esta semana para ser votado, 
conforme o acordo que teve a sanção do Presidente 
Severino Cavalcanti? 

É esse o pedido de esclarecimento que faço a 
V.Exa. neste instante. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
indagação de V.Exa. é procedente. Faremos todo o 
possível para que amanhã essa matéria venha à Or-
dem do Dia. 

Pedimos a V.Exa. que anote o que responde a 
Mesa: “Faremos todo o possível”. 

Pelo acordo de hoje, somos absolutamente res-
ponsáveis. Ele se resume aos termos exaustivamente 
anunciados por esta Presidência. 

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 or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB 
entende que esse acordo tem um objetivo maior do que 
o encerramento da votação da PEC da Previdência. É 
bem verdade que alguns colegas de partido têm suas 
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restrições a respeito da implantação de universidades 
federais no Brasil.

Consultei o Deputado Gastão Vieira, um de nos-
sos representantes na Comissão de Educação, e S.Exa. 
manifestou algumas restrições. Como o objetivo maior 
é votarmos a PEC Paralela, vamos aderir ao acordo 
celebrado e votar “sim” ao acordo para concluir a re-
forma da Previdência. 

O SR. MARCONDES GADELHA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Com 
a palavra o Deputado Marcondes Gadelha. S.Exa. a 
havia solicitado anteriormente.

O SR. MARCONDES GADELHA (PTB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PTB se posiciona favoravelmente ao acordo e apro-
veita para louvar a proficiência com que V.Exa. vem 
conduzindo a sessão. A sugestão de V.Exa. tem ante-
cedentes na história desta Casa e não há nenhuma 
razão para apresentar qualquer objeção.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa esclarece que está colhendo a opinião dos Srs. 
Deputados, porque, se um deles objetar, não há en-
tendimento. Então, quando levantam a mão, não posso 
adivinhar o que vão dizer na intervenção. 

O SR. PAULO DELGADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, quero dizer que, na condição de Presidente da 
Comissão de Educação e Cultura, sou, evidentemente, 
favorável ao acordo. Embora não tenha tido oportuni-
dade de consultar os membros da Comissão, tenho 
certeza de que todos compreendem a situação que 
estamos vivendo neste momento.

Agradeço ao nobre Deputado Eduardo Paes pelas 
considerações que fez sobre a necessidade de modi-
ficar o rito da tramitação, de valorizar a nossa ativida-
de-fim, ou seja, a elaboração legislativa que ocorre no 
plenário das Comissões.

Devo lembrar também ao nobre Deputado Eduar-
do Paes que temos pelo menos 5, que eu me lembre 
de memória, condições regimentais ou constitucionais 
que fazem com que uma matéria venha de imediato 
ao plenário e não passe teoricamente pelas Comis-
sões. Na prática, ela passa com o parecer que se faz 
no plenário.

Solicito à Casa empenho para que rediscuta 
essa arquitetura regimental que permite tramitações 
aceleradas. Sabemos que alguns desses projetos 
são do Governo anterior e outros de iniciativa do atu-

al. Alguns vêm do Governo anterior, repito, e nós, na 
verdade, acabamos criando condições de eles serem 
aprovados.

Sr. Presidente, é o registro que faço, na qualidade 
de Presidente da Comissão de Educação.

O SR. DIMAS RAMALHO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Antes 
de passar a palavra ao nobre Deputado Dimas Ramalho, 
a Mesa informa que vai ouvir o nobre Líder do PPS e 
dar início ao processo de votação. Se todos quiserem 
se manifestar, esta sessão não acabará nunca.

A Mesa vai ouvir o Líder do PPS e indagar se 
algum Sr. Deputado tem objeção. Se não houver ob-
jeção, vamos votar.

O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, o Líder 
do Partido Verde também gostaria de se manifestar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
V.Exa. será ouvido, nobre Líder.

O SR. MARCELO ORTIZ – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

a palavra o nobre Deputado Dimas Ramalho.
O SR. DIMAS RAMALHO (PPS – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, 
do PPS, também encaminhamos favoravelmente ao 
acordo, ressaltando o compromisso firmado nesta Casa 
de, ao votar a urgência das outras universidades, que 
votemos em até 30 dias o mérito. 

Na minha bancada, são conhecidas as lutas dos 
nobres Deputados Geraldo Resende, em favor da Uni-
versidade de Dourados, e Geraldo Thadeu, em favor 
da Universidade de Alfenas.

Concordo com a possibilidade de votarmos a 
urgência e até o mérito em 30 dias, principalmente 
pela garantia da aprovação da PEC Paralela, que vem 
amenizar os efeitos da reforma previdenciária sobre 
os funcionários públicos.

Somos favoráveis a esse acordo.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Edinho Mon-
temor.

O SR. EDINHO MONTEMOR (Bloco/PL – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, em primeiro lugar, quero agradecer à Liderança 
do PL, que me permitiu, na noite de hoje, falar pelo 
Bloco PL/PSL.

Concordamos com o acordo e, desde já, quere-
mos deixar bem claro ao Líder da Minoria, nobre Depu-
tado José Carlos Aleluia, que estaremos ao seu lado 
para fiscalizar o cumprimento desse acordo no que diz 
respeito à Universidade do Recôncavo Baiano. 

Vamos estar aqui para cobrar o cumprimento 
desse acordo. 
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Quero conclamar os Deputados de São Paulo, 
em especial os que formam a bancada do ABC – Vi-
centinho, Rubinelli, Ivan Valente – para que o Deputado 
Professor Luizinho, Líder do Governo, agende audi-
ência com os membros da Comissão Especial criada 
no Ministério da Educação e Cultura, com o Ministro 
Tarso Genro e com os 7 Prefeitos do ABC. 

Em nome do Presidente do Consórcio Intermuni-
cipal do ABC, Prefeito William Dib, solicitamos a reali-
zação dessa audiência para discutir a grade curricular 
da Universidade do ABC. 

O Bloco PL/PSL é a favor do acordo. Conclamo 
todos os Deputados do ABC que estejamos juntos 
para agendar essa audiência, com a participação dos 
7 Prefeitos do ABC.

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, quero formu-
lar o posicionamento do Partido Verde. O Partido Verde 
está plenamente de acordo. Neste momento, enalteço 
o posicionamento do Deputado José Carlos Aleluia. 
Referiu-se S.Exa. a São Paulo com muita proprieda-
de. Temos encontrado muitas dificuldades em relação 
à criação de universidades. Apresentamos um projeto 
para a criação de uma no Vale do Paraíba, e esperamos 
que receba o mesmo tratamento. O Deputado Edson 
Duarte, da Bahia, comunga plenamente com o pedido 
formulado pelo Deputado José Carlos Aleluia. 

Formalizamos, então, nosso posicionamento fa-
vorável a todo esse procedimento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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 não apenas apóia o acordo como lembra que 
muito vem lutando por ele há alguns dias. 

Tínhamos escolhido o Destaque nº 11, do PDT, 
para votar favoravelmente, por entender que seria im-
portante benefício para as pensionistas do País. Lutá-
vamos também pelo Destaque nº 13, e com a nego-
ciação foi possível aprovar também o nº 12. 

Portanto, é uma grande conquista. Somos favo-
ráveis. 

Este Plenário está de parabéns!
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência vai iniciar a votação. 

Antes, porém, vou ler pausadamente o teor dos 
destaques para que V.Exas. saibam com absoluta cla-
reza o que estará sendo votado. 

Lembro, também, que daremos à matéria tra-
tamento de emenda aglutinativa, para o que colherei 
oportunamente a assinatura dos Srs. Líderes. 

Requerimento de Destaque nº 11:
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 às 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. – Seve-
riano Alves, Vice-Líder do PDT; Babá, Sem Partido; 
Walter Pinheiro, PT; Nelson Pellegrino, PT; Orlan-
do Fantazzini, PT; Luiz Alberto, PT; João Alfredo, 
PT; Vanessa Grazziotin, PCdoB; João Fontes, Sem 
Partido; Manato, PDT; Dra. Clair, PT; Jandira Feghali, 
PCdoB; Ivan Valente, Vice-Líder do PT; Mauro Passos, 
PT; Alice Portugal, PCdoB; Paulo Rubem Santiago, 
PT; Inácio Arruda, Vice-Líder do PCdoB; Nazareno 
Fonteles, PT. 

Este seria o item 1 da emenda aglutinativa, que 
será acrescentado, como me aponta com propriedade 
a assessoria, no final do § 2º do art. 3º do substitutivo 
do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Re-
querimento de Destaque nº 12: 

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.

O Destaque nº 12, da bancada do PFL, é à Emen-
da nº 26, que será o item 2 da emenda aglutinativa. 

A emenda diz o seguinte:

“Art. 6º Os servidores inativos e os pen-
sionistas da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas au-
tarquias e fundações, portadores de doença 
incapacitante, em gozo de benefícios na data 
da publicação desta emenda, contribuirão para 
o custeio do regime de que trata o art. 40 da 
Constituição Federal na forma prevista em 
seu § 22”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Re-
querimento de Destaque nº 13: 
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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 Emen-
da Constitucional 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 Destaque nº 13, que passará a ser o item 3 da 
emenda aglutinativa, é à Emenda nº 34, da Deputada 
Dra. Clair, do seguinte teor:

“Art. 6º Esta emenda constitucional terá 
vigência retroativa à data de vigência da Emen-
da Constitucional nº 41, de 2003”.

A Mesa apenas ratifica que faremos a redação 
final e que pedirá confirmação. 

A votação é nominal.
O SR. SEVERIANO ALVES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço es-
clarecimento a respeito da leitura do Destaque nº 11.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Que 
esclarecimento deseja V.Exa., Deputado Severiano 
Alves?

O SR. SEVERIANO ALVES – V.Exa. leu até “de 
conformidade com este artigo”, mas não citou o arti-
go. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
expressão foi retirada do art. 4º. O destaque requer 
que ela seja acrescida no final do § 2º do art. 3º do 
substitutivo do Relator.

Acho que as dúvidas estão esclarecidas.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – So-

bre a mesa a Emenda Aglutinativa de Plenário nº 4, 
no seguinte teor:

EMENDA AGLUTINATIVA

Resultante da Fusão do DVS nº 11, Emenda nº 
26 e Emenda nº 34, no seguinte teor:

1º) Acresça-se ao final do § 2º do Art. 3º do Subs-
titutivo da Comissão Especial a seguinte expressão 
extraída do art. 4º da PEC inicial:

“Observando-se igual critério de revi-
são às pensões derivadas dos proventos de 

servidores falecidos que se aposentarem em 
conformidade com este artigo.”

2º) Inteiro teor da Emenda nº 26;

“Acresça-se à PEC o seguinte artigo 6º, 
renumerando-se o seguinte para artigo 7º:

‘art. 6º Os servidores inativos e os pen-
sionistas da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas Au-
tarquias e Fundações, portadores de doença 
incapacitante, em gozo de benefícios na data 
de publicação desta emenda, contribuirão para 
o custeio do regime de que trata o art. 40 da 
Constituição Federal na forma prevista no seu 
§ 22.’”

3º) Inteiro teor da Emenda 34:

“Substitua-se o art. 6º da PEC 227/2004 
pelo seguinte:

‘Art. 6º esta emenda constitucional terá 
vigência retroativa à data de vigência da Emen-
da Constitucional nº 41, de 2003.’”

Sala das Sessões, 16 de março de 2005. – Ar-
naldo Faria de Sá, Vice-Líder do PTB; Jorge Alberto, 
Vice-Líder do PMDB; Paulo Rocha, Líder do PT; José 
Pimentel, PT; Fernando Coruja, Vice-Líder do PPS; 
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL; Eduardo Paes, 
Vice-Líder do PSDB; Ibrahim Abi-Ackel, PP; Profes-
sor Luizinho, Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Per-
gunto aos Srs. Líderes se podemos abdicar da orien-
tação de bancada. (Pausa.)

Entendo essa manifestação como de aquies-
cência.

Peço que a Secretaria faça constar no painel a 
orientação “sim” para todos os partidos.

Vamos festejar esta noite auspiciosa. É a única 
votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 
iniciada a votação.

O SR. LEANDRO VILELA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LEANDRO VILELA (PMDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pros-
seguiremos a relação dos inscritos.

A Presidência lembra que o segundo turno é no-
minal e os Deputados têm que estar presentes. 

A SRA. IARA BERNARDI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. IARA BERNARDI (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero justi-
ficar meu voto. Na votação anterior, votei “sim”.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. COLOMBO – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. COLOMBO (PT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, como estamos em uma sessão na qual se dis-
cute a criação de universidades, gostaria de anunciar 
ao Plenário a boa nova: além das novas universida-
des que o Governo Federal está apoiando – e vários 
Deputados trabalham para que sejam criadas –, está 
avançando o projeto que transforma o CEFET-Paraná 
na primeira universidade tecnológica do Brasil.

Aprovado na Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público, sob a Relatoria da Deputada 
Dra. Clair; na Comissão de Educação e Cultura, da qual 
fui Relator; e na Comissão de Orçamento, recentemen-
te, com o brilhante trabalho do Deputado Alex Canzia-
ni, o projeto se encontra na Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, nas 
mãos do Deputado Osmar Serraglio, grande Parlamen-
tar paranaense, que vai relatar a matéria de forma con-
clusiva. Portanto, ela não passará pelo Plenário; será, 
posteriormente, encaminhada ao Senado.

No Senado Federal, 2 Parlamentares cuidarão 
desse projeto: o Senador Flávio Arns, paranaense, 
e o Senador Cristovam Buarque, que, quando Minis-
tro, deu o primeiro “sim” ao Estado do Paraná – com 
o apoio do Presidente Lula –, brindando-o com a sua 
segunda universidade federal: a primeira Universidade 
Tecnológica do Brasil, com ênfase em gestão, pesqui-
sa e pós-graduação na área tecnológica. O Plenário 
do Senado dará, em breve, esse presente ao Brasil e 
ao Paraná. 

Desde já, informo que faremos a festa, junto com 
o Ministro Tarso Genro.

Queremos ver o Presidente Lula inaugurar a 
segunda Universidade Federal do Estado do Paraná. 
Precisamos apoiar cada vez mais as inovações na 
educação, como o FUNDEB e a reforma universitária, 
do Ministro Tarso Genro. 

Essa é a boa nova que estamos levando ao Brasil, 
sobretudo ao nosso querido Estado do Paraná. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
“sim” na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência, à vista dos embargos de orelha aqui ocor-
ridos, lembra aos nobres colegas que teremos pelo 
menos outra votação nominal. 

Peço a V.Exas. que permaneçam na Casa.
A SRA. LUCIANA GENRO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

cedo a palavra à nobre Deputada Luciana Genro.
A SRA. LUCIANA GENRO (Sem Partido – RS. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
estamos hoje finalizando a votação da PEC Paralela. 

Neste momento, é importante lembrar que a refor-
ma da Previdência aprovada na Câmara dos Deputados 
foi um brutal ataque contra os direitos dos servidores 
públicos. Trouxe imensos prejuízos a pessoas que 
estavam inclusive prestes a se aposentar e a outras 
tantas que já tinham essa expectativa.

O Senado criou a PEC Paralela, diante da pres-
são dos servidores públicos, que realizaram greve 
de mais de 30 dias, percorreram os corredores desta 
Casa e do Senado Federal, bateram à porta dos gabi-
netes de Deputados e Senadores, reivindicando seus 
direitos. A PEC Paralela foi concebida para amenizar 
os efeitos da reforma da Previdência. A luta dos traba-
lhadores não conseguiu, naquele momento, derrotar a 
reforma, mas diminuiu seus efeitos nefastos para os 
servidores públicos.

Sr. Presidente, agora estamos entrando no deba-
te da reforma sindical. Hoje esteve na Casa o Ministro 
Ricardo Berzoini, que insistiu em dizer que a reforma 
sindical foi construída por meio de consenso no Fórum 
Nacional do Trabalho. 

Mas a audiência pública de hoje mostrou que 
essa reforma não é consensual. Setores da CUT e de 
diversas outras centrais sindicais, inclusive ligadas a 
partidos da base do Governo, como o PT e o PCdoB, 
são contrários porque enxergam nela uma porta aberta 
para a flexibilização dos direitos trabalhistas, o que per-
mitirá, mais adiante, na reforma trabalhista anunciada 
pelo Presidente Lula, que os direitos consagrados na 
CLT, fruto de anos e anos de luta, sejam jogados na 
lata de lixo. Há vários outros problemas, apontados ao 
Ministro Berzoini na referida audiência pública. 

Sr. Presidente, faço esse alerta para que a Câ-
mara esteja atenta ao debate da reforma sindical e não 
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repita o que fez na reforma da Previdência, aprovando 
tudo que desejava o Governo e deixando para o Senado 
a tarefa de consertar inúmeras barbaridades.

É preciso que os Deputados percebam a serie-
dade de tudo que está em jogo na discussão da re-
forma sindical.

Muito obrigada.
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, la-
mento que, na votação, as futuras viúvas, infelizmen-
te, por 3 votos, não tenham conseguido assegurar 
seu direito.

Lamentavelmente, o atual Governo tem sido um 
padrasto para os funcionários públicos. Teve a desfa-
çatez de mandar a esta Casa medida provisória con-
cedendo-lhes aumento de 0,1% – não há desfaçatez 
maior na história do Brasil. Privilegia categorias com 
aumentos diferenciados e não concede aumento ao 
conjunto de servidores públicos federais. 

Assim como teve a petulância de dizer às mulhe-
res que não se atrevessem a ser candidatas à Presi-
dência da República, o Presidente da República teve 
o atrevimento de dar aumento de 0,1% aos servidores 
públicos federais.

Então, Sr. Presidente, temos de deixar patente a 
atitude deste Governo: quando era Oposição, prometia 
o paraíso; agora, não consegue dar nem o purgatório. 
Ele dá o inferno ao povo brasileiro e aos funcionários 
públicos. 

Essa PEC Paralela é a recuperação da maldade 
praticada pelo Governo no plenário desta Casa no ano 
passado. Não fosse o Senado da República...

O SR. EDUARDO PAES – Deputado Hauly, aumen-
taram os juros mais uma vez, agora para 19,25%.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Aumentaram os juros, 
os impostos, a despesa pública. Não dá para entender 
a natureza do Governo, que voltou as costas ao povo 
brasileiro. Na campanha política, era uma coisa; no 
exercício do poder, é outra, totalmente contrária aos 
interesses da população e dos funcionários públicos.

O SR. PEDRO CHAVES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO CHAVES (PMDB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, acompanhei a orientação do partido.

O SR. LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB- – J. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer registro que reputo de grande importância para o 
Estado do Rio de Janeiro: a recuperação da indústria 
naval fluminense. 

Por muito tempo, assistimos ao sucateamento 
dos estaleiros, do parque de produção naval. De al-
guns anos para cá, esse quadro vem sendo mudado. 
Hoje, o Governo da companheira Rosinha Garotinho 
reativou grande parte do setor.

Aproveito para consignar congratulações ao Se-
cretário Anthony Garotinho, que, na segunda-feira, 
lançou no Rio de Janeiro um livro que trata da sua luta 
e do seu trabalho no período em que esteve Gover-
nador do Estado, no que diz respeito à recuperação 
da indústria naval.

Sr. Presidente, esperamos que a Governadora 
Rosinha continue tendo sucesso nessa empreitada e 
que possa contar com o apoio do Governo Federal, 
para dessa forma criar mais empregos. Aliás, já foram 
reativados milhares de postos de trabalho no Estado 
do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, eram essas as considerações.
Agradeço a V.Exa. a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência indaga se algum dos senhores presentes 
deixou de votar. (Pausa.)

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra 

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, sem dúvida alguma, esta foi uma 
tarde muito feliz para a Casa. 

O Deputado José Carlos Aleluia falou em nome da 
bancada do PFL da Bahia com o intuito de costurar esse 
acordo. Ficamos contentes por ter delegado a S.Exa. 
o privilégio de fazê-lo em nome da bancada baiana, 
pois não podíamos permitir que nosso Estado fosse 
discriminado pelo Governo, como vem ocorrendo. 

Por isso, pela manhã, na Comissão, fui obrigado 
a pedir vista do processo relatado pelo nobre colega 
Eliseu Resende, para que a proposição que trata da 
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro fosse vo-
tada ainda hoje. Isso também possibilitou que, neste 
instante, celebrássemos o acordo.

Em pronunciamento que fiz no Pequeno Expedien-
te desta tarde, conclamei os partidos de oposição ao 
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Governo da Bahia para, juntos, cerrar fileiras a fim de 
possibilitar o acordo. Caso contrário, os 39 Deputados 
baianos deveriam evitar que fosse votado qualquer ou-
tro projeto de criação de universidade federal se não 
votássemos o da Universidade do Recôncavo.

Sr. Presidente, estamos aqui para agradecer aos 
Deputados que colaboraram conosco, pois só assim a 
Bahia pode livrar-se da perseguição deste Governo.

Até aula inaugural, Deputado Nelson Pellegrino, 
V.Exas. fizeram na Universidade do Recôncavo, mas 
não moveram uma palha para que o projeto dessa 
universidade chegasse a esta Casa a tempo de ser 
votado hoje, como todos os outros.

Sr. Presidente, agradeço ao Deputado José Car-
los Aleluia e aos Deputados do PFL do nosso Estado, 
que, juntos, cerraram fileiras para que esse acordo 
fosse selado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência indaga se algum dos Srs. Deputados pre-
sentes deixou de votar. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência esclarece que vai continuar seguindo a 
lista dos inscritos. Creio que todos terão oportunidade 
de falar hoje.

A Mesa também festeja a alegria do Líder do Go-
verno, Deputado Professor Luizinho. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Vou 
proclamar o resultado:

VOTARAM
SIM 369
NÃO 0 
ABSTENÇÃO 1
TOTAL 370 
É APROVADA A EMENDA AGLUTINATIVA DE PLE-
NÁRIO Nº 4. 
EM CONSEQÜÊNCIA, FICAM PREJUDICADAS AS 
EMENDAS DE NºS 26 E 34, BEM COMO OS REQUE-
RIMENTOS DE DESTAQUE Nºs 11, 12 e 13. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: 
PEC Nº 227/2004 – EMENDA AGLUTINATIVA DE 
PLENÁRIO (DVS Nºs 11, 12 e 13) 
Início Votação: 16/03/2005 19:32 
Fim Votação: 16/03/2005 19:46 
Presidiram a Votação: 
José Thomaz Nonô 
Resultado da Votação 
Sim 369 
Abstenção 1 

Total da Votação 370 
Art. 17 1 
Total Quorum 371 
Orientação 
PT – Sim 
PMDB – Sim 
PFL – Sim 
PSDB – Sim 
PP – Sim 
PTB – Sim 
PL/PSL – Sim 
PPS – Sim 
PSB – Sim 
PDT – Sim 
PCdoB – Sim 
PV – Sim 
PRONA – Sim 
MINORIA – Sim 
GOV. – Sim 
Partido Bloco Voto 

RORAIMA 

Alceste Almeida PMDB Sim 
Almir Sá PL PL/PSL Sim 
Luciano Castro PL PL/PSL Abstenção 
Maria Helena PPS Sim 
Pastor Frankembergen PTB Sim 
Suely Campos PP Sim 
Total Roraima: 6 

AMAPÁ 

Badu Picanço PL PL/PSL Sim 
Eduardo Seabra PTB Sim 
Hélio Esteves PT Sim 
Janete Capiberibe PSB Sim 
Jurandil Juarez PMDB Sim 
Total Amapá: 5 

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 Sim 
Vic Pires Franco PFL Sim 
Zé Lima PP Sim 
Zenaldo Coutinho PSDB Sim 
Zequinha Marinho S.Part. Sim 
Total Pará: 13 
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AMAZONAS 

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: 7 

RONDÔNIA 

Agnaldo Muniz PP Sim 
Marinha Raupp PMDB Sim 
Natan Donadon PMDB Sim 
Total Rondônia: 3 

ACRE 

Chicão Brígido PMDB Sim 
Henrique Afonso PT Sim 
João Correia PMDB Sim 
Júnior Betão PL PL/PSL Sim 
Nilson Mourão PT Sim 
Perpétua Almeida PCdoB Sim 
Ronivon Santiago PP Sim 
Zico Bronzeado PT Sim 
Total Acre: 8 

TOCANTINS 

Darci Coelho PP Sim 
Eduardo Gomes PSDB Sim 
Kátia Abreu PFL Sim 
Osvaldo Reis PMDB Sim 
Pastor Amarildo PMDB Sim 
Ronaldo Dimas PSDB Sim 
Total Tocantins: 6 

MARANHÃO 

Antonio Joaquim PTB Sim 
César Bandeira PFL Sim 
Clóvis Fecury PFL Sim 
Costa Ferreira PSC Sim 
Dr. Ribamar Alves PSB Sim 
Gastão Vieira PMDB Sim 
João Castelo PSDB Sim 
Nice Lobão PFL Sim 
Paulo Marinho PL PL/PSL Sim 
Pedro Fernandes PTB Sim 
Remi Trinta PL PL/PSL Sim 
Sarney Filho PV Sim 
Sebastião Madeira PSDB Sim 
Terezinha Fernandes PT Sim 
Wagner Lago PP Sim 
Total Maranhão: 15 

CEARÁ 

Almeida de Jesus PL PL/PSL Sim 
André Figueiredo PDT Sim 
Antenor Naspolini PSDB Sim 
Antonio Cambraia PSDB Sim 
Ariosto Holanda PSDB Sim 
Bismarck Maia PSDB Sim 
Gonzaga Mota PSDB Sim 
Inácio Arruda PCdoB Sim 
João Alfredo PT Sim 
José Linhares PP Sim 
José Pimentel PT Sim 
Léo Alcântara PSDB Sim 
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 
Marcelo Castro PMDB Sim 
Mussa Demes PFL Sim 
Nazareno Fonteles PT Sim 
Paes Landim PTB Sim 
Simplício Mário PT Sim 
Total Piauí: 7 

RIO GRANDE DO NORTE 

Álvaro Dias PDT Sim 
Iberê Ferreira PTB Sim 
Ney Lopes PFL Sim 
Sandra Rosado PMDB Sim 
Total Rio Grande do Norte: 4 

PARAÍBA 

Benjamin Maranhão PMDB Sim 
Carlos Dunga PTB Sim 
Enivaldo Ribeiro PP Sim 
Inaldo Leitão PL PL/PSL Sim 
Lúcia Braga PMDB Sim 
Luiz Couto PT Sim 
Marcondes Gadelha PTB Sim 
Wellington Roberto PL PL/PSL Sim 
Total Paraíba: 8 

PERNAMBUCO 

André de Paula PFL Sim 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim 
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Fernando Ferro PT Sim 
Gonzaga Patriota PSB Sim 
Inocêncio Oliveira PMDB Sim 
Joaquim Francisco PTB Sim 
Jorge Gomes PSB Sim 
José Mendonça Bezerra PFL Sim 
Luiz Piauhylino PDT Sim 
Maurício Rands PT Sim 
Miguel Arraes PSB Sim 
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim 
Paulo Rubem Santiago PT Sim 
Pedro Corrêa PP Sim 
Renildo Calheiros PCdoB Sim 
Roberto Magalhães PFL Sim 
Total Pernambuco: 16 

ALAGOAS 

Benedito de Lira PP Sim 
Givaldo Carimbão PSB Sim 
Helenildo Ribeiro PSDB Sim 
João Lyra PTB Sim 
José Thomaz Nonô PFL Art. 17 
Jurandir Boia PDT Sim 
Olavo Calheiros PMDB Sim 
Rogério Teófilo PPS Sim 
Total Alagoas: 8 

SERGIPE 

Bosco Costa PSDB Sim 
Cleonâncio Fonseca PP Sim 
Ivan Paixão PPS Sim 
João Fontes PDT Sim 
Jorge Alberto PMDB Sim 
José Carlos Machado PFL Sim 
Total Sergipe: 6 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB Sim 
Claudio Cajado PFL Sim 
Colbert Martins PPS Sim 
Coriolano Sales PFL Sim 
Daniel Almeida PCdoB Sim 
Edson Duarte PV Sim 
Geddel Vieira Lima PMDB Sim 
Gerson Gabrielli PFL Sim 
Guilherme Menezes PT Sim 
João Almeida PSDB Sim 
João Leão PL PL/PSL Sim 
Jonival Lucas Junior PTB Sim 
José Carlos Aleluia PFL Sim 
José Carlos Araújo PFL Sim 
Jutahy Junior PSDB Sim 
Luiz Alberto PT Sim 
Luiz Bassuma PT Sim 

Marcelo Guimarães Filho PFL Sim 
Mário Negromonte PP Sim 
Milton Barbosa PFL Sim 
Nelson Pellegrino PT 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: 27 

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 
Custódio Mattos PSDB Sim 
Dr. Francisco Gonçalves PTB 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 
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 Mattos PV 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 
Narcio Rodrigues PSDB Sim 
Odair Cunha PT Sim 
Osmânio Pereira PTB Sim 
Paulo Delgado PT Sim 
Rafael Guerra PSDB Sim 
Roberto Brant PFL Sim 
Romel Anizio PP Sim 
Romeu Queiroz PTB Sim 
Saraiva Felipe PMDB Sim 
Sérgio Miranda PCdoB Sim 
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Silas Brasileiro PMDB Sim 
Vadinho Baião PT Sim 
Virgílio Guimarães PT Sim 
Vittorio Medioli PSDB Sim 
Total Minas Gerais: 44 

ESPÍRITO SANTO 

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: 7 

RIO DE JANEIRO 

Aldir Cabral PFL Sim 
Alexandre Cardoso PSB Sim 
Alexandre Santos PMDB Sim 
Antonio Carlos Biscaia PT Sim 
Bernardo Ariston PMDB Sim 
Carlos Nader PL PL/PSL Sim 
Carlos Santana PT 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 
Francisco Dornelles PP Sim 
Jair Bolsonaro PFL Sim 
Jandira Feghali PCdoB Sim 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL Sim 
Jorge Bittar PT 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 
Simão Sessim PP Sim 
Total Rio de Janeiro: 33 

SÃO PAULO 

Amauri Gasques PL PL/PSL Sim 

Angela Guadagnin PT Sim 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim 
Arlindo Chinaglia PT Sim 
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim 
Ary Kara PTB Sim 
Carlos Sampaio PSDB Sim 
Celso Russomanno PP Sim 
Cláudio Magrão PPS Sim 
Corauci Sobrinho PFL Sim 
Devanir Ribeiro PT 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 
Iara Bernardi PT Sim 
Ildeu Araujo PP Sim 
Jamil Murad PCdoB Sim 
Jefferson Campos PMDB Sim 
João Batista PFL Sim 
João Paulo Cunha PT Sim 
José Eduardo Cardozo PT Sim 
José Mentor PT Sim 
Jovino Cândido PV Sim 
Julio Semeghini PSDB Sim 
Lobbe Neto PSDB Sim 
Luciano Zica PT Sim 
Luiz Antonio Fleury PTB Sim 
Luiz Carlos Santos PFL Sim 
Luiza Erundina PSB Sim 
Marcelo Ortiz PV Sim 
Mariângela Duarte PT Sim 
Michel Temer PMDB Sim 
Milton Monti PL PL/PSL Sim 
Nelson Marquezelli PTB Sim 
Neuton Lima PTB Sim 
Professor Luizinho PT Sim 
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 
Vanderlei Assis PP Sim 
Vicente Cascione PTB Sim 
Vicentinho PT Sim 
Walter Barelli PSDB Sim 
Wanderval Santos PL PL/PSL Sim 
Zarattini PT Sim 
Zulaiê Cobra PSDB Sim 
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Total São Paulo: 54 
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 

José Roberto Arruda PFL Sim 
Maninha PT Sim 
Osório Adriano PFL Sim 
Sigmaringa Seixas PT Sim 
Tatico PL PL/PSL Sim 
Wasny de Roure PT Sim 
Total Distrito Federal: 6 

GOIÁS 

Capitão Wayne PSDB Sim 
Carlos Alberto Leréia PSDB 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 
Sandro Mabel PL PL/PSL Sim 
Sergio Caiado PP Sim 
Total Goiás: 11 

MATO GROSSO DO SUL 

Antônio Carlos Biffi PT Sim 
Antonio Cruz PTB Sim 
Geraldo Resende PPS Sim 
João Grandão PT Sim 
Murilo Zauith PFL Sim 
Nelson Trad PMDB Sim 
Vander Loubet PT Sim 
Waldemir Moka PMDB Sim 
Total Mato Grosso do Sul: 8 

PARANÁ 

Abelardo Lupion PFL Sim 
Affonso Camargo PSDB Sim 
Airton Roveda PTB Sim 
André Zacharow PSB Sim 
Cezar Silvestri PPS Sim 
Chico da Princesa PL PL/PSL Sim 
Colombo PT Sim 
Dilceu Sperafico PP Sim 
Dr. Rosinha PT Sim 

Dra. Clair PT Sim 
Eduardo Sciarra PFL Sim 
Giacobo PL PL/PSL Sim 
Gustavo Fruet PSDB Sim 
Iris Simões PTB Sim 
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim 
Max Rosenmann PMDB Sim 
Moacir Micheletto PMDB Sim 
Nelson Meurer PP Sim 
Osmar Serraglio PMDB Sim 
Paulo Bernardo PT Sim 
Ricardo Barros PP Sim 
Total Paraná: 21 

SANTA CATARINA 

Adelor Vieira PMDB Sim 
Fernando Coruja PPS Sim 
Gervásio Silva PFL Sim 
Ivan Ranzolin PP Sim 
Paulo Afonso PMDB Sim 
Paulo Bauer PFL Sim 
Zonta PP Sim 
Total Santa Catarina: 7 

RIO GRANDE DO SUL 

Augusto Nardes PP Sim 
Darcísio Perondi PMDB Sim 
Enio Bacci PDT Sim 
Francisco Turra PP Sim 
Júlio Redecker PSDB Sim 
Kelly Moraes PTB Sim 
Luciana Genro S.Part. Sim 
Luis Carlos Heinze PP Sim 
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim 
Milton Cardias PTB Sim 
Onyx Lorenzoni PFL Sim 
Osvaldo Biolchi PMDB Sim 
Pastor Reinaldo PTB Sim 
Paulo Gouvêa PL PL/PSL Sim 
Pompeo de Mattos PDT Sim 
Wilson Cignachi PMDB Sim 
Total Rio Grande do Sul: 16

A SRA. ZULAIÊ COBRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, de vez em 
quando, o Líder de Governo precisa ter alegria. Tam-
bém, com um acordo desses!

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência vai pôr em votação simbólica a dispensa de 
interstício para votação do segundo turno ainda hoje.
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA POR UNANIMIDADE.
O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. IVAN VALENTE (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, meu voto foi “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – So-
bre a mesa o Requerimento nº 2.070/04, dos Srs. Lí-
deres:

Sr. Presidente
Requeremos, nos termos do art. 155 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
urgência para a apreciação do Projeto de Lei 
nº 3.962/04, que “Institui a Fundação Univer-
sidade Federal do ABC – UFABC e dá outras 
providências.

Sala das Sessões, em de agosto de 2004. 
– Professor Luizinho, Líder do Governo; José 
Borba, Líder do PMDB; Romel Anizio, Vice-
Líder do PP; Renildo Calheiros, Líder do 
PCdoB; Arlindo Chinaglia, Líder do PT; Re-
nato Casagrande, Líder do PSB; Júlio Del-
gado, Líder do PPS; Sandro Mabel, Líder do 
Bloco PL/PSL; José Múcio Monteiro, Líder 
do PTB; Custódio Mattos, Líder do PSDB; 
José Thomaz Nonô, Líder da Minoria; Rodri-
go Maia, Vice-Líder do PFL; Pastor Amarildo, 
Líder do PSC; Arnaldo Faria de Sá, PTB; Dr. 
Heleno, Líder do PDT.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB 
– RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, na votação anterior, votei de acordo com o 
partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Antonio 
Carlos Pannunzio.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, embora 
o PSDB tenha a posição de não aprovar urgência nos 
casos em que a matéria não tiver sido previamente 
discutida ou, pelo menos, não tiver passado pela Co-
missão de mérito, entendemos que uma universidade 
transcende até mesmo esses princípios. Neste caso, 

em particular, a Universidade Federal no ABC merece 
que quebremos a rigidez das nossas exigências. 

O Governo Federal fez muito bem, porque a re-
gião metropolitana de São Paulo congrega 20 milhões 
de brasileiros. São Paulo possui a maior universidade 
pública do País, que acolhe estudantes de todos os 
cantos, mas a USP estava situada única e exclusiva-
mente na região sul da cidade. O Governador Geral-
do Alckmin, sensível às necessidades da população, 
criou, no dia 28 de fevereiro deste ano, a USP da Zona 
Leste, que já começou com 5 cursos.

Fico feliz, Sr. Presidente, com essa iniciativa do 
Presidente da República. Essas regiões são limítrofes. 
Na Zona Leste, a USP está funcionando com 1.200 
alunos. E a futura universidade federal, possivelmente 
em Santo André, completará esse trabalho de aten-
dimento às populações da região metropolitana de 
São Paulo.

Sr. Presidente, para encerrar, é com satisfação 
que encaminho favoravelmente a esta matéria, ape-
sar de constatar que todas essas proposições são de 
iniciativa do Poder Executivo. Os projetos de autoria 
de Parlamentares – é minha a proposta de criação 
da Universidade Federal de Sorocaba –, infelizmente, 
não caminham na Casa, mas vamos honrar o com-
promisso. 

Sr. Presidente, encaminhamos o voto “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Mesa vai proceder ao processo de votação simbóli-
ca.

Peço atenção a V.Exas., porque só é admitida a 
votação simbólica se unânime.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação a urgência para apreciação do Projeto de Lei 
nº 3.962, que institui a Fundação Universidade Federal 
do ABC – UFABC e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Re-

querimento nº 1.734/04:

Sr. Presidente
Com base no art. 155 do Regimento In-

terno, requeremos regime de urgência para 
apreciação do Projeto de Lei nº 2.681, de 
2003, do Poder Executivo, que transforma a 
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro 
– FMTM em Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro, e dá outras providências.

Sala das Sessões, de    de 2004. – San-
dro Mabel, Líder do Bloco PL/PSL; Anderson 
Adauto, PL; Renato Casagrande, Líder do 
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PSB; Romel Anizio, Vice-Líder do PP; Renil-
do Calheiros, Líder do PCdoB; Murilo Zauith, 
Vice-Líder do PFL; Ronaldo Vasconcellos, 
Vice-Líder do PTB; Osmar Serraglio, Vice-
Líder do PMDB; Arlindo Chinaglia, Líder do 
PT; Custódio Mattos, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Gilmar Machado, 
para encaminhar a matéria.

O SR. GILMAR MACHADO (PT – MG. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero cumprimentar o Presidente Lula por ter 
encaminhado esse projeto. Ele visa transformar em 
universidade federal a Faculdade de Medicina do Tri-
ângulo Mineiro, uma das mais antigas instituições de 
ensino de Medicina do País, que tem formado uma 
série de médicos no Brasil.

Uberaba é uma importante cidade do Triângulo 
Mineiro, que está em crescimento. Essa universidade 
vai contribuir, junto com a Universidade Federal de 
Uberlândia, para melhorar a oferta de vagas públicas 
na região do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba e de 
partes dos Estados de Goiás e São Paulo.

Sr. Presidente, tive a oportunidade de ser o Re-
lator da matéria na Comissão de Educação. Quero di-
zer que ela já cumpriu todas as etapas de tramitação. 
Assim, temos condições de votá-la.

O Presidente Lula e o Ministro Tarso Genro de-
monstram, mais uma vez, que o Governo tem compro-
misso com a educação pública e o ensino superior. 

Por esta razão, pedimos o apoio do Plenário e 
encaminhamos o voto “sim”.

O SR. RAIMUNDO SANTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RAIMUNDO SANTOS (Bloco/PL – PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei “sim”.

O SR. ELISEU RESENDE – Sr. Presidente, peço 
a palavra para falar pela Liderança do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra a V.Exa. para orientar a bancada, o que 
é regimental. 

A Mesa esclarece que há um orador a favor e 
outro contra. O orador a favor já se manifestou. V.Exa. 
vai orientar a bancada. 

O SR. ELISEU RESENDE (PFL – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
decorrência da decisão da bancada, o PFL integrou-
se à solução proposta, incluindo a transformação da 
Faculdade de Medicina de Uberaba em Universidade 
Federal de Uberaba. 

A matéria já teve seu mérito aprovado nas Comis-
sões Técnicas. Na Comissão de Finanças e Tributação, 
tivemos oportunidade de demonstrar a adequação or-
çamentária e financeira do projeto. 

Portanto, o PFL está inteiramente de acordo com 
a proposição apresentada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra, para orientar a bancada, em nome do 
PSDB, ao Deputado Narcio Rodrigues.

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse 
requerimento abre ao Plenário da Câmara dos Depu-
tados a oportunidade de dar resposta a uma antiga 
demanda do Triângulo Mineiro. 

Essa faculdade foi criada pelo Presidente Jus-
celino Kubitschek, na década de 50. Há mais de 15 
anos temos pleiteado a sua transformação em uni-
versidade, para que, ao lado da Universidade Federal 
de Uberlândia, já existente há muitos anos, possamos 
descentralizar o atendimento da universidade pública 
em todo o Triângulo Mineiro. 

Em nome do PSDB e na condição de Deputado 
Federal majoritário de Uberaba, não podemos deixar 
de registrar a alegria que sentimos ao ver coroado 
esse esforço conjunto, feito de forma suprapartidária 
por todas as forças políticas de Minas Gerais, para 
chegarmos à nossa 13ª universidade. 

Registro o grande trabalho realizado pelo Depu-
tado Gilmar Machado, Relator da matéria, cuja con-
formação permitiu a descentralização da Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro, com abertura de campus 
em cidades estratégicas na região.

Portanto, o PSDB encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 

orientar a bancada pela Minoria, concedo a palavra ao 
Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, saú-
do os políticos de Minas Gerais, que tradicionalmente 
possui homens públicos competentes. Hoje sofri pres-
são de 2 Deputado: Eliseu Resende e Roberto Brant. 
S.Exas. não se descuidaram, mesmo sabendo que 
estão conquistando, com essa urgência, a 13ª unidade 
de ensino superior federal em Minas Gerais. 

Nós, políticos baianos, precisamos lutar mais. 
Por isso, fizemos o acordo. Votamos os pedidos de 
São Paulo, porque os indicadores daquele Estado, 
em termos de universidades, são os piores do Brasil. 
Quanto a Minas Gerais e Mato Grosso, votaremos o 
pedido em conjunto com os da Universidade Federal 
do Recôncavo Baiano e da Universidade de Dourados. 
Alguns chegaram até a promover a aula inaugural da 
Universidade do Recôncavo, sem ler a mensagem. 
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Portanto, estamos fazendo esse acordo, tendo 
como fiador V.Exa. e o Presidente da Casa, Deputado 
Severino Cavalcanti.

Votamos “sim”. Rendemos homenagens aos po-
líticos de Minas Gerais e recomendamos aos baianos 
que aprendam com os mineiros.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Al-
gum outro Líder partidário quer orientar sua bancada? 
(Pausa.)

Vou colocar a matéria em votação.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 

votação o Requerimento nº 1.734/04, que requer ur-
gência para o projeto do Poder Executivo que trans-
forma a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro 
– FMTM em Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
– UFTM, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO POR UNANIMIDADE.

O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ÁTILA LINS (PPS – AM. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei “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, hoje pela 
manhã prestamos homenagem à memória do sau-
doso Deputado Luis Eduardo Magalhães. E agora à 
noite haverá homenagem na Bahia ao cinqüentenário 
de seu nascimento. Alguns Deputados foram a essa 
homenagem. Por esse motivo, não estão presentes 
nesta votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 
feito o registro de V.Exa.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
levantei o braço para me inscrever porque fui citada no 
plenário por ocasião da votação do Destaque nº 8.

Quero apenas reafirmar, como resposta a essa 
citação, que não preciso de lição de moral de ninguém. 
Sou uma Parlamentar de coragem política e de posições 

claras. Por isso, tenho merecido respeito de todas as 
forças políticas da Casa. O compromisso com a Previ-
dência Social, os aposentados e pensionistas é antigo 
na minha vida, reafirmado aqui por diversas vezes. 

O PCdoB ajudou a construir intensamente o acor-
do. Particularmente, no que diz respeito ao destaque 
das pensionistas, fomos artífices desse acordo. Apoia-
mos o destaque que recuperou a paridade das pen-
sionistas aos benefícios dos aposentados. 

Portanto, votamos pelas mulheres brasileiras, 
pelas pensionistas, no Destaque nº 11, tendo em vis-
ta acordo feito a partir de destaque em que também 
somos signatários. 

Então, não há lição de moral que me faça abai-
xar a cabeça, muito menos pelo equívoco de alguns 
Parlamentares.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Acolho a reclamação de V.Exa. não como questão de 
ordem. Pela inabilidade da Mesa de não ter visto seu 
braço estendido, peço desculpas. Está considerada 
sua reclamação.

O SR. WLADIMIR COSTA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WLADIMIR COSTA (PMDB-PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – So-
bre a mesa o Requerimento de Urgência nº 2.012, de 
2004, dos Srs. Líderes:

Senhor Presidente,
Com base no art. 155 do Regimento In-

terno, requeremos regime de urgência para a 
apreciação do PL 3.859/04 do Poder Executivo, 
que “dispõe sobre a transformação da Escola 
de Farmácia e Odontologia de Alfenas – Cen-
tro Universitário Federal – EFOA/CEUFE em 
Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-
MG e dá outras providências.

Sala das Sessões, 6 de julho de 2004. 
– Júlio Delgado, Líder do PPS; Custódio 
Mattos, Líder do PSDB; Sarney Filho, Líder 
do PV; Pedro Henry, Líder do PP; Arlindo 
Chinaglia, Líder do PT; Sandro Mabel, Líder 
do Bloco PL/PSL.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Odair Cunha, que falará a favor da matéria.
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O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
Alfenas e todo o sul de Minas Gerais se alegram com 
o requerimento de urgência. Aquela é a segunda maior 
região do Estado, e o Município já se destaca pela ex-
celência na educação.

Temos a alegria de participar, neste momento, 
desta vitória para o Município de Alfenas e para todo 
o Estado de Minas Gerais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Com 

a palavra o Deputado Inácio Arruda, do PCdoB.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, engros-
samos as fileiras de apoio a Minas Gerais, na criação 
da sua 13ª universidade.

Apelamos ao Governo Federal e ao Ministério 
da Educação no sentido de que apreciem com zelo 
a indicação que tramita na Câmara dos Deputados, 
depois de aprovada no Senado Federal, de criação 
da Universidade Federal do Cariri, aproveitando este 
momento de expansão do ensino universitário público 
federal no País, e também beneficiem o Ceará, que 
tem mais de 8 milhões de habitantes e apenas uma 
única universidade federal.

Sr. Presidente, os mineiros contam com o total 
apoio da bancada cearense, que pede auxílio para a 
criação da Universidade Federal do Cariri, porque é o 
que deseja o Partido Comunista do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Com 

a palavra o Deputado Geraldo Thadeu, do PPS.
O SR. GERALDO THADEU (PPS – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Projeto de Lei nº 3.859, de 2004, transforma a Es-
cola de Farmácia e Odontologia de Alfenas – Centro 
Universitário Federal EFOA/CEUFE em Universidade 
Federal de Alfenas. 

Trata-se de instituição de referência secular, que 
tem formado profissionais do mais alto nível e prima 
pela boa administração e seriedade no ensino. É muito 
justo que seja transformada em universidade pública 
federal.

Há um ano, procuramos o Deputado José Car-
los Aleluia, que afirmou claramente estar trabalhando 
pela criação da Universidade Federal do Recôncavo 
Baiano. Consideramos legítima sua pretensão. Luta-
mos não só pela transformação da CEUFE em univer-
sidade, mas também pela criação da Universidade do 
Recôncavo Baiano.

O acordo firmado com todos os Líderes e com 
representantes de outras universidades vai trazer gran-
des benefícios para nossas regiões. A população de 

Alfenas sente-se feliz e agradecida a todos os que 
proporcionaram esse acordo, que vai possibilitar, fi-
nalmente, a realização de um grande sonho para a 
cidade onde me formei em Odontologia.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Es-
clareço aos Srs. Deputados que estamos na fase de 
orientação das bancadas pelas Lideranças. O orador 
que estava inscrito para falar a favor já falou. Se alguém 
quiser falar contra, deve manifestar-se.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Manato, do PDT.

O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT é totalmente 
favorável a que faculdades e centros universitários se 
transformem em universidades, onde o capital intelectu-
al do País está concentrado. Mais de 90% dos trabalhos 
publicados saem das universidades públicas.

A bancada do Espírito Santo solicitou ao Presiden-
te Lula a criação de 2 cursos de extensão no Estado: 
um no norte, que poderá ser abrigado em 3 Municípios 
– Linhares, Colatina e São Mateus –, e outro no sul, 
na cidade de Alegre.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Concedo a palavra ao Deputado Neucimar Fraga, do 
Bloco/PL.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enca-
minhamos favoravelmente à matéria. Sabemos como é 
importante aprovar e apoiar o processo de construção 
de novas universidades no País.

O nobre Deputado Manato manifestou-se a res-
peito do assunto. Reafirmamos nosso compromisso 
com a população do Espírito Santo. Ontem tivemos 
audiência com o Ministro da Educação, Tarso Genro, 
que formou comissão para discutir a criação de duas 
novas universidades para atender as comunidades do 
sul e do norte do Estado.

Parabenizamos, pela conquista, a cidade de Al-
fenas, terra do meu amigo Marcelo da Farmácia, Ve-
reador na cidade de Vila Velha.

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rei-
tero o pronunciamento do Deputado Inácio Arruda. Há 
expectativa no Ceará de que se crie a Universidade 
do Sertão Central, em Quixeramobim. Esperamos que 
sua criação seja agora concretizada, com o apoio de 
todas as bancadas, que já se manifestaram de forma 
favorável.
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Deputado Mauro Benevides, entendo a intervenção de 
V.Exa. como orientação à bancada do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Isaías Silvestre, 
do PSB.

O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
condição de Relator, afirmo que a transformação do 
Centro Universitário de Alfenas em universidade pú-
blica federal, uma das instituições de ensino mais an-
tigas de Minas Gerais, vai dar ao sul mineiro o devido 
valor pelo que representa para o Brasil e para Minas 
Gerais e levar desenvolvimento científico acadêmico 
para aquele grande centro.

Parabenizo o autor dessa proposta, a sociedade 
acadêmica da UFMG e todos os seus integrantes por 
essa louvável iniciativa do povo mineiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência interpreta o anseio dos Srs. Deputados 
de votar.

Em votação o requerimento de urgência nº 2.012, 
de 2004, que, nos termos do art. 155 do Regimento 
Interno, requer regime de urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 3.859, de 2004, do Poder Executivo, 
que dispõe sobre a transformação da Escola de Farmá-
cia e Odontologia de Alfenas em Universidade Federal 
de Alfenas – UNIFAL e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. OLIVEIRA FILHO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. ITAMAR SERPA (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – So-
bre a mesa o Requerimento nº 2.251, de 2004, solici-
tando urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 
4.300, de 2004:

Senhor Presidente:
Com base no art. 155 do Regimento In-

terno, requeremos regime de urgência para 
apreciação do PL nº 4.300, de 2004, do Poder 
Executivo, que transforma as Faculdades Fede-
rais Integradas de Diamantina em Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
– UFVJM e dá outras providências.

Sala das Sessões, em de de 2004. Car-
los Mota, PL; Sandro Mabel, Líder do Bloco 
PL/PSL; Celso Russomanno, Vice-Líder do 
PP; Custódio Mattos, Líder do PSDB; Pom-
peo de Mattos, Vice-Líder do PDT; Lupércio 
Ramos, Vice-Líder do PPS; Luiz Sérgio, Vice-
Líder do PT; José Roberto Arruda, Vice-Lí-
der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Há 
orador inscrito.

Para encaminhar, concedo a palavra ao Sr. Depu-
tado Carlos Mota, que falará a favor da matéria.

O SR. CARLOS MOTA (Bloco/PL – MG. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje é dia de muita emoção para um filho do 
Vale do Jequitinhonha que teve a grata oportunidade 
de conversar com o Presidente da República, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, na inauguração da ponte de Itinga. 
Já havia, inclusive, projeto de criação da Universidade 
Federal do Vale do Jequitinhonha, uma das regiões 
mais pobres do País. 

O Presidente Lula foi sensível a esse apelo, cum-
priu o compromisso e rende homenagem ao Presi-
dente Juscelino Kubitschek , também filho do Jequi-
tinhonha. 

Juscelino Kubitschek criou 10 universidades fe-
derais no País e não pôde contemplar a de sua terra 
natal, o Jequitinhonha. Cinqüenta anos depois, Lula 
brinda os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri com 
essa universidade. Portanto, hoje é um dia de festa e 
de alegria para aquela região.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Não 

há oradores inscritos para falar contrariamente à ma-
téria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como votam os Srs. Líderes?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro, mais uma vez, render homenagens aos políticos de 
Minas Gerais. O Estado já tem a Universidade Federal 
de Itajubá, que é excelente – tive a honra de fazer cur-
so de pós-graduação ali; a Universidade Federal de 
Juiz de Fora; a Universidade Federal de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte; a Universidade Federal de Ouro 
Preto; a Universidade Federal de São João Del Rei; a 
Universidade Federal de Uberlândia; a Universidade 
Federal de Viçosa; a Universidade Federal de Alfenas; 
a Universidade Federal de Diamantina; a Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro; o Centro Tecnológico de 
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Minas Gerais; a Universidade Federal de Três Pontas; 
e a Universidade Federal de Itaverava.

Sr. Presidente, como diz o nordestino, “vá ser 
competente assim no raio que o parta”. Nós, nordesti-
nos, temos de lutar. Para cada 3.257 pobres baianos, 
há uma vaga a ser disputada na universidade. Mas os 
mineiros são competentes: há apenas 1.200 pobres 
mineiros disputando uma vaga.

Salve Minas Gerais! E não votaremos pela cria-
ção de mais nenhuma universidade enquanto não vier 
a do Recôncavo Baiano.

O SR. RAUL JUNGMANN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa acolhe a manifestação de baianidade do nobre 
Deputado José Carlos Aleluia, mas estamos em fase 
de orientação de bancada.

O SR. CARLOS MOTA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS MOTA (Bloco/PL – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a 
V.Exa. que seja retirada do pronunciamento do Deputado 
José Carlos Aleluia a expressão “raio que o parta”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – No-
bre Deputado Mota, perdoe-me, mas a Presidência viu 
na intervenção do Deputado José Carlos Aleluia um 
elogio a V.Exa.

O SR. CARLOS MOTA – Peço que a expressão 
seja retirada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência não vai retirar a expressão, porque não foi 
ofensiva em momento algum.

O SR. CARLOS MOTA – A universidade abrange 
os Estados da Bahia e do Espírito Santo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Deputado Carlos Mota, V.Exa. solicita a retirada da 
expressão?

O SR. CARLOS MOTA – Gostaria que fosse re-
tirada a expressão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa não acolhe o pedido de V.Exa., porque a ex-
pressão foi elogiosa. Longe de intensiva, ela deve ser 
entendida dentro do contexto.

O SR. CARLOS MOTA – A expressão foi irônica, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
ironia é uma virtude, não é um defeito.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao próximo orador, Deputado Ildeu 
Araújo, para orientação da bancada.

O SR. ILDEU ARAÚJO (PP – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP enca-
minha o voto favorável à criação da Universidade do 
Vale do Jequitinhonha. 

Parabenizo Alfenas, minha terra, por haver sido 
aprovada hoje a criação da sua universidade. Sinto-me 
muito orgulhoso por esta Casa encaminhar o regime 
de urgência para criação dessa universidade. 

Parabenizo o Mano, um dos diretores da univer-
sidade, que há muito tempo empenha-se em levar a 
universidade para Alfenas. 

Parabéns a Alfenas e a toda população mineira.
Obrigado.
O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com o PSB.

O SR. ROMEL ANIZIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ROMEL ANIZIO (PP – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ape-
nas complementar a orientação do nobre Líder, se me 
permite V.Exa. Realmente já há mais de 10 universida-
des federais em Minas Gerais. Vamos trabalhar para 
a criação da 11ª: a Universidade Federal do Pontal do 
Triângulo Mineiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – No-

bre Deputado, a competência mineira já foi exacerba-
da hoje.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, acompanhei a bancada do PT.

O SR. RAUL JUNGMANN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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O SR. RAUL JUNGMANN (PPS – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
vota favoravelmente. 

Peço que fique registrado que o Deputado Raul 
Jungmann, na última votação nominal, votou com a 
bancada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Isaías Silvestre, para 
orientar a bancada.

O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
de esclarecer que Minas Gerais tem 853 Municípios. 
É a terra de Juscelino Kubitschek, que não pôde con-
templar sua cidade. 

Deputado Carlos Mota, parabenizo V.Exa. pela 
iniciativa e também ao Governo Lula, por ter atendido 
Minas Gerais com essa universidade que será dada 
ao povo do Vale do Jequitinhonha, que não é vale da 
pobreza, mas sim de riqueza de homens como Jus-
celino Kubitschek. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação o Requerimento nº 2.251, de 2004, do Sr. 
Carlos Mota e outros, nos termos do art. 155 do Re-
gimento Interno, solicitando urgência para apreciação 
do Projeto de Lei nº 4.300, de 2004, do Poder Exe-
cutivo, que transforma as Faculdades Federais Inte-
gradas de Diamantina em Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM e dá outras 
providências.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
A Presidência registra a competência dos polí-

ticos mineiros e sobretudo do subscritor da matéria, 
Deputado Carlos Mota. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência chama a atenção de V.Exas. para o pró-
ximo requerimento de urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 4.659, de 2004.

Senhor Presidente,
Com base no art. 155 do Regimento In-

terno, requeremos regime de urgência para a 
apreciação do PL 4.659/04, do Poder Executivo, 
que “dispõe sobre a instituição da Fundação 
da Universidade Federal da Grande Dourados 
– UFGD, por desmembramento da Fundação 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
– UFMS, e dá outras providências.”

Sala das Sessões, em 15 de dezembro 
de 2004. – João Grandão, Vice-Líder do PT; 
Waldemir Moka, PMDB; Pedro Henry, Líder do 
PP; Renildo Calheiros, Líder do PCdoB; Arlin-

do Chinaglia, Líder do PT; Geraldo Resende, 
Vice-Líder do PPS; Murilo Zauith, Vice-Líder 
do PFL; Ricarte de Freitas, Vice-Líder do PTB; 
Jorge Alberto, Vice-Líder do PMDB; Custódio 
Mattos, Líder do PSDB; Antonio Carlos Bi-
ffi, Vice-Líder do PT; Júlio Delgado, Líder do 
PPS; Waldemir Moka, PMDB; Sandro Mabel, 
Líder do Bloco PL/PSL; Professor Luizinho, 
Líder do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Por 
problema de duplicidade de requerimentos em sessões 
distintas, no ano passado vários Deputados se inscre-
veram. Mas, em primeiro lugar, num dos requerimentos 
está o Deputado João Grandão. Assina o outro reque-
rimento o Deputado Murilo Zauith. Como a Mesa não 
tem condições de aferir quem realmente se inscreveu 
primeiro, em caráter excepcional e salomônico, dará 
a palavra aos 2 para encaminhar a favor.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
João Grandão, que falará a favor da matéria.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, assinamos esse requeri-
mento, juntamente com outros Deputados, com o apoio, 
evidentemente, da bancada de Mato Grosso do Sul e 
de todos os Líderes. 

Para nós, de Mato Grosso do Sul, especialmen-
te da região de Dourados, este é um momento muito 
importante, porque estamos votando requerimento 
para aprovar a criação da Universidade Federal da 
Grande Dourados.

A Universidade Federal da Grande Dourados é 
um sonho que está se tornando realidade, uma vez 
que o projeto já está pronto. Já estivemos várias ve-
zes no MEC, juntamente com a bancada e outras Li-
deranças. 

Essa universidade representa a luta da comunida-
de, dos políticos, da sociedade organizada e dos com-
panheiros professores do Centro Universitário de Dou-
rados, que vai se transformar na Universidade Federal 
da Grande Dourados. É também – por que não dizer? 
– uma luta em conjunto com toda a população.

Sr. Presidente, para mim, que tive a felicidade 
de estudar na Universidade Federal de Mato Grosso 
de Sul, no Centro Universitário de Dourados, e tam-
bém de trabalhar como professor substituto naquela 
universidade, é motivo de satisfação ter encaminhado 
esse requerimento que traz a plenário o projeto para 
ser votado. 

Pelo acordo feito nesta Casa e o compromisso 
assumido pelo Governo, com certeza vamos votar mui-
to em breve a criação da nossa Universidade Federal 
da Grande Dourados. 
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O projeto já está com urgência constitucional. 
Evidentemente, aprovando esse requerimento de ur-
gência urgentíssima, temos toda possibilidade de ace-
lerar o processo.

Portanto, quero parabenizar a comunidade sul-
mato-grossense, especialmente a da região da Grande 
Dourados, pela conquista.

Sr. Presidente, com a aquiescência de V.Exa., 
uso o tempo que me resta para dizer que, para nós, 
Parlamentares do Partido dos Trabalhadores, é moti-
vo de satisfação ainda maior ver que a questão está 
sendo encaminhada pelo Governo Luiz Inácio Lula da 
Silva, com o apoio dos Ministérios, dos Parlamentares 
de Mato Grosso do Sul, da sociedade, da Prefeitura 
de Dourados, que também é do Partido dos Trabalha-
dores, e de toda a região da Grande Dourados, que 
congrega mais de 800 mil pessoas.

Parabéns ao Estado de Mato Grosso do Sul e ao 
Município de Dourados.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Murilo Zauith, que falará a favor da matéria.

O SR. MURILO ZAUITH (PFL-MS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Mato Grosso do Sul está 
de parabéns, porque vai sediar mais uma universidade 
federal com sede em Dourados. Isso é muito importante, 
porque vamos ter duas universidades federais.

Quero agradecer a todos os pares desta Casa 
que nesta noite vão votar a matéria que diz respeito à 
nossa universidade federal.

Essa é uma luta que travamos em Dourados há 
anos. Já temos um campus universitário onde funcio-
nam 12 cursos numa extensão da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do Sul. E agora, com a criação 
da Universidade Federal da Grande Dourados, vamos 
ter autonomia para gerir os destinos dessa universi-
dade. Isso também é muito importante.

Está de parabéns toda a bancada que trabalhou 
unida. Nossa bancada de Mato Grosso do Sul está 
aprendendo com Minas Gerais, que já tem 13 univer-
sidades. 

Estamos na segunda universidade, mas apren-
demos a trabalhar unidos pela grandeza da educação 
em nosso Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Não 

há oradores inscritos.
O SR. GERALDO RESENDE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. GERALDO RESENDE (PPS-MS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pas-

samos, nesta Casa, alguns momentos em que varia-
mos de humor. Há pouco dizia que estávamos muito 
eufóricos e contentes com a votação do projeto, por-
que entendíamos que seria votado hoje, em caráter 
de urgência urgentíssima, esse requerimento e que 
iríamos votar o mérito.

Fizemos um acordo, que postergou a discussão 
sobre a universidade, haja vista a existência de outros 
pedidos de criação de universidades, como a Univer-
sidade do Recôncavo Baiano. 

Pois bem. O Líder do Governo, Deputado Profes-
sor Luizinho, comprometeu-se a, em 15 dias, votar o 
mérito da criação da Universidade Federal da Grande 
Dourados, com o desmembramento da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul. Todo o Estado de Mato 
Grosso do Sul está atento a essa situação. Esse acor-
do precisa ser cumprido. 

Por isso, salientamos, em nossa passagem por 
esta Casa, a criação da Universidade da Grande Dou-
rados, uma luta do ex-Deputado Sérgio Cruz. S.Exa. 
levantou essa discussão na Casa, não foi reeleito, mas 
passou 20 anos lutando pela causa. 

Foi preciso que chegássemos a esta Casa, junta-
mente com outros Deputados, para apresentar projeto 
de lei alternativo e empreender toda essa luta. 

Membros do meu partido, o PPS, estiveram com 
o Presidente Lula. S.Exa. assumiu o compromisso de 
enviar o projeto a esta Casa. Por isso, gostaria de pa-
rabenizá-lo. 

Estivemos também com Cristovam Buarque e 
com o Vice-Presidente José de Alencar. 

Hoje damos mais um passo na conquista da reali-
zação do grande sonho de Mato Grosso do Sul: a cria-
ção da Universidade Federal da Grande Dourados. 

Esperamos que, daqui a 15 dias, possamos votar 
o mérito dessa proposta, a fim de tornar esse sonho 
uma realidade.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero parabenizar o Líder do Gover-
no, Professor Luizinho, e as Lideranças que fecharam 
esse entendimento. 

É importante a criação de uma segunda univer-
sidade federal em Mato Grosso do Sul, assim como 
da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Os 
mato-grossenses-do-sul se somam aos baianos. Va-
mos aguardar mais 15 dias. Queremos ver essas duas 
universidades criadas. 
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Parabéns ao Líder do Governo e às bancadas 
da nossa Casa.

O SR. WALDEMIR MOKA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB-MS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só te-
mos de elogiar o acordo aqui produzido pela Lideran-
ça do Governo. Eu e os companheiros da bancada de 
Mato Grosso do Sul consideramos o acordo favorável, 
importante. 

Mais do que isso, Mato Grosso do Sul e todos os 
outros Estados estão esperando ansiosamente que se 
concretize o sonho de milhares e milhares de jovens. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ADÃO PRETTO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com a ban-
cada.

O SR. ZONTA – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, estamos muito satisfeitos 
com o acordo. Contudo, preocupa-nos o quorum neces-
sário para votação em segundo turno. Se demorarmos 
mais um pouco, não vamos ter mais quorum. Vamos 
votar, minha gente!

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Faço 
minhas as palavras de V.Exa. É com isso que a Presi-
dência está preocupada. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Que-
ro lembrar a V.Exas. que na sessão extraordinária te-
remos votação nominal. 

Aproveito para esclarecer que não mais será re-
alizada sessão para apreciar o pedido de cassação do 
mandato do nobre Deputado. Cassação de mandato é 
matéria da maior gravidade e relevância, não podendo 
ser apreciada com o quorum que aí está.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Al-
guém mais deseja orientar sua bancada? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação o Requerimento nº 2.388, de 2004, nos termos 
do art. 155 do Regimento Interno, 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 Univer-

sidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, e dá 
outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. BABÁ – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – É 

questão de ordem, Deputado?
O SR. BABÁ – Sim, Excelência.
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, Deputado José 
Thomaz Nonô, apresentei ao Presidente Lula reque-
rimento de indicação para criação da Universidade 
Federal do Oeste do Pará. 

A Universidade do Oeste do Pará tem hoje 38 
mil estudantes e é a única no Estado. Espero que o 
Presidente Lula referende a indicação e seja aprovada 
a criação da universidade. Há grande carência na re-
gião, inclusive nos Municípios de Santarém e Anapu, 
localidades bastante necessitadas. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa não quer ser descortês com nenhum dos cole-
gas, mas não há questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa deseja congratular-se com os Srs. Parlamenta-
res, de forma bem sucinta. 

Creio que esta sessão foi memorável e entrará 
para os Anais da Casa como demonstrativo de con-
córdia, de entendimento e de avanço nas questões 
institucionais do País.

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

Luciano Castro PL PL/PSL
Maria Helena PPS 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Badu Picanço PL PL/PSL
Davi Alcolumbre PFL 
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá 5
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PARÁ

Ann Pontes PMDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
Babá S.Part. 
Jader Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 
Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco PFL 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 8

RONDÔNIA

Hamilton Casara PL PL/PSL
Marinha Raupp PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 3

ACRE

Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
Júnior Betão PL PL/PSL
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Eduardo Gomes PSDB 
Homero Barreto PTB 
Kátia Abreu PFL 
Osvaldo Reis PMDB 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PTB 
Clóvis Fecury PFL 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Nice Lobão PFL 
Paulo Marinho PL PL/PSL
Terezinha Fernandes PT 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Ariosto Holanda PSDB 
Gonzaga Mota PSDB 
Inácio Arruda PCdoB 
Vicente Arruda PSDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 5

PIAUÍ

Mussa Demes PFL 
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB 
Ney Lopes PFL 
Sandra Rosado PMDB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Enivaldo Ribeiro PP 
Marcondes Gadelha PTB 
Ricardo Rique PL PL/PSL
Total de Paraíba 3

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Fernando Ferro PT 
Luiz Piauhylino PDT 
Maurício Rands PT 
Miguel Arraes PSB 
Osvaldo Coelho PFL 
Pedro Corrêa PP 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB 
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Helenildo Ribeiro PSDB 
Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 3

BAHIA

Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 
Luiz Alberto PT 
Robério Nunes PFL 
Total de Bahia: 4

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PL PL/PSL
Bonifácio de Andrada PSDB 
Cleuber Carneiro PTB 
Fernando Diniz PMDB 
Ibrahim Abi-Ackel PP 
Leonardo Mattos PV 
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Osmânio Pereira PTB 
Rafael Guerra PSDB 
Roberto Brant PFL 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 12

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Neucimar Fraga PL PL/PSL
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Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

André Luiz S.Part. 
Bernardo Ariston PMDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gabeira PV 
Francisco Dornelles PP 
Julio Lopes PP 
Paulo Baltazar PSB 
Renato Cozzolino S.Part. 
Roberto Jefferson PTB 
Rodrigo Maia PFL 
Total de Rio de Janeiro: 10

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Angela Guadagnin PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Ary Kara PTB 
Celso Russomanno PP 
Dimas Ramalho PPS 
Durval Orlato PT 
Edinho Montemor PL PL/PSL
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Enéas PRONA 
Gilberto Nascimento PMDB 
Iara Bernardi PT 
João Paulo Cunha PT 
Lobbe Neto PSDB 
Mariângela Duarte PT 
Silvio Torres PSDB 
Telma de Souza PT 
Vadão Gomes PP 
Vicentinho PT 
Zarattini PT 
Total de São Paulo: 20

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 

Celcita Pinheiro PFL 
Teté Bezerra PMDB 
Total de MATO GROSSO 3

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL 
Osório Adriano PFL 
Sigmaringa Seixas PT 
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Enio Tatico PL PL/PSL
Jovair Arantes PTB 

Neyde Aparecida PT 
Pedro Canedo PP 
Sandro Mabel PL PL/PSL
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Alex Canziani PTB 
Dilceu Sperafico PP 
Dra. Clair PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Giacobo PL PL/PSL
Max Rosenmann PMDB 
Oliveira Filho PL PL/PSL
Osmar Serraglio PMDB 
Takayama PMDB 
Total de Paraná: 10

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Alceu Collares PDT 
Augusto Nardes PP 
Beto Albuquerque PSB 
Darcísio Perondi PMDB 
Henrique Fontana PT 
Kelly Moraes PTB 
Luciana Genro S.Part. 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Nelson Proença PPS 
Pompeo de Mattos PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 12

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
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TOCANTINS

Ana Alencar PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Luciano Leitoa PSB 
Neiva Moreira PDT 
Pedro Novais PMDB 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Gorete Pereira PMDB 
Total de Ceará: 1

PIAUÍ

Moraes Souza PMDB 
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Domiciano Cabral PSDB 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba 2

PERNAMBUCO

Marcos de Jesus PL PL/PSL
Ricardo Fiuza PP 
Roberto Freire PPS 
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

João Caldas PL PL/PSL
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Heleno Silva PL PL/PSL
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL 
Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Jairo Carneiro PFL 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Luiz Carreira PFL 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PMDB 
Carlos Melles PFL 
João Magno PT 
Mário Heringer PDT 
Reginaldo Lopes PT 
Total de Minas Gerais: 5

RIO DE JANEIRO

Carlos Rodrigues PL PL/PSL
José Divino PMDB 
Reinaldo Betão PL PL/PSL
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
João Herrmann Neto PDT 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Medeiros PL PL/PSL
Orlando Fantazzini PT 
Paulo Kobayashi PSDB 
Paulo Lima PMDB 
Xico Graziano PSDB 
Total de São Paulo: 8

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Welinton Fagundes PL PL/PSL
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL PL/PSL
Total de Distrito Federal: 1

PARANÁ

Assis Miguel do Couto PT 
José Borba PMDB 
Odílio Balbinotti PMDB 
Selma Schons PT 
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB 
Jorge Boeira PT 
Luci Choinacki PT 
Valdir Colatto PMDB 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina 5

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB 
Maria do Rosário PT 
Orlando Desconsi PT 
Paulo Pimenta PT 
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Tarcísio Zimmermann PT 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 6

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – En-
cerro a sessão, convocando outra, Extraordinária, 
para hoje, quarta-feira, dia 16, às 20h28min, com a 
seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE LEI Nº 3.962-A, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 3.962-A, de 2004, que institui a Fun-
dação Universidade Federal do ABC – UFA-
BC e dá outras providências; tendo parecer 
da Comissão de Trabalho, de Administração 

e Serviço Público, pela aprovação (Relator: 
Dep. Vicentinho). Pendente de pareceres das 
Comissões: de Educação e Cultura; de Finan-
ças e Tributação; e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Discussão

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 227-D, DE 2004 
(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da 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.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 27 
minutos.)

ÀS 20 HORAS E 28 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Severino Cavalcanti
José Thomaz Nonô
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
Eduardo Gomes
João Caldas
Givaldo Carimbão
Jorge Alberto
Geraldo Resende
Mário Heringer

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PL PL/PSL
LUCIANO CASTRO PL PL/PSL
MARIA HELENA PPS

PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

BADU PICANÇO PL PL/PSL
DAVI ALCOLUMBRE PFL
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
JURANDIL JUAREZ PMDB
Total de Amapá: 8

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ S.PART.

Ata da 34ª Sessão Extraordinária Noturna,  
em 16 de março de 2005

Presidência dos Srs.  Severino Cavalcanti, Presidente; José Thomaz Nonô, 
1º Vice-Presidente; Adelor Vieira, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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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 Rondônia: 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

DARCI COELHO PP
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PMDB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PTB
CÉSAR BANDEIRA PFL
CLÓVIS FECURY PFL
COSTA FERREIRA PSC
DR. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
NICE LOBÃO PFL
PAULO MARINHO PL PL/PSL
PEDRO FERNANDES PTB
REMI TRINTA PL PL/PSL
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
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
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
Total de Ceará: 21

PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 8



Março de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 07041 

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT
FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
IBERÊ FERREIRA PTB
NÉLIO DIAS PP
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

BENJAMIN MARANHÃO PMDB
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: 11

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
ARMANDO MONTEIRO PTB
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JORGE GOMES PSB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
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 MAGALHÃES PFL
Total de Pernambuco: 20

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOÃO LYRA PTB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
JURANDIR BOIA PDT

OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 7

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

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PFL
GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO CARLOS BACELAR PFL
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
Total de Bahia: 34

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PL PL/PSL
ANA GUERRA PT
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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
JAIME MARTINS PL PL/PSL
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL PL/PSL
JOSÉ MILITÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL PL/PSL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
LINCOLN PORTELA PL PL/PSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL PL/PSL
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
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
ANDRÉ LUIZ S.PART.
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PMDB
CARLOS NADER PL PL/PSL
CARLOS RODRIGUES PL PL/PSL
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 PL/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
RENATO COZZOLINO S.PART.
ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PTB
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SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 45

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
AMAURI GASQUES PL PL/PSL
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
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
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO BARBIERI PMDB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PL PL/PSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
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 PL/PSL
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER BARELLI PSDB
WANDERVAL SANTOS PL PL/PSL
ZARATTINI PT
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 63

MATO GROSSO

CARLOS ABICALIL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
RICARTE DE FREITAS PTB
TETÉ BEZERRA PMDB
THAÍS BARBOSA PMDB
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELINTON FAGUNDES PL PL/PSL
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PTB
JORGE PINHEIRO PL PL/PSL
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICO PL PL/PSL
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
CAPITÃO WAYNE PSDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
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 PL/PSL
SERGIO CAIADO PP
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 16
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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
ANDRÉ ZACHAROW PSB
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PL PL/PSL
COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PP
DR. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PL PL/PSL
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
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 26

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLITO MERSS PT
FERNANDO CORUJA PPS
GERVÁSIO SILVA PFL
IVAN RANZOLIN PP
JOÃO PIZZOLATTI PP
LEODEGAR TISCOSKI PP
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

ALCEU COLLARES PDT
AUGUSTO NARDES PP
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
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PL PL/PSL
POMPEO DE MATTOS PDT
WILSON CIGNACHI PMDB
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 24

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

lista de presença registra na Casa o comparecimento 
de 465 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Fica 

dispensada a leitura da ata da sessão anterior. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pas-

sa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE 
(Não há expediente a ser lido.)

O SR. JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO LEÃO (Bloco/PL – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na sessão 
anterior, pedi a palavra a V.Exa. duas vezes para en-
caminhar pelo Bloco Parlamentar PL/PSL. O encami-
nhamento não foi feito.
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Não 
ouvi.

O SR. JOÃO LEÃO – Sinto muito, sei que V.Exa. 
está recebendo muitas atribuições.

Gostaria de parabenizar o Líder José Carlos Ale-
luia pelo belo trabalho feito hoje nesta Casa. S.Exa. 
obteve uma conquista para a Bahia. S.Exa. e os baia-
nos estão de parabéns. 

Parabenizo os mineiros. A partir de agora, nós, 
baianos, queremos mais algumas universidades, prin-
cipalmente a do São Francisco, a do Recôncavo. E não 
vamos parar por aí. 

Parabéns ao Líder José Carlos Aleluia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Mesa entende que não há reclamação e pede des-
culpas apenas, se os Deputados Zonta e Bismarck 
Maia, no momento, encontravam-se à frente da figura 
de V.Exa.

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB 
Almir Sá PL PL/PSL
Luciano Castro PL PL/PSL
Maria Helena PPS 
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Badu Picanço PL PL/PSL
Davi Alcolumbre PFL 
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Hélio Esteves PT 
Janete Capiberibe PSB 
Jurandil Juarez PMDB 
Total de Amapá 7

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 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia 8

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
Júnior Betão PL PL/PSL
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
Ronivon Santiago PP 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre 8

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Eduardo Gomes PSDB 
Homero Barreto PTB 
Kátia Abreu PFL 
Osvaldo Reis PMDB 
Pastor Amarildo PMDB 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins 7

MARANHÃO
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Antonio Joaquim PTB 
César Bandeira PFL 
Clóvis Fecury PFL 
Costa Ferreira PSC 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Gastão Vieira PMDB 
João Castelo PSDB 
Nice Lobão PFL 
Paulo Marinho PL PL/PSL
Pedro Fernandes PTB 
Remi Trinta PL PL/PSL
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Terezinha Fernandes PT 
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 
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 
Total de Ceará 21

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PPS 
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar PFL 
Marcelo Castro PMDB 
Mussa Demes PFL 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí 9

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Iberê Ferreira PTB 
Nélio Dias PP 
Ney Lopes PFL 
Sandra Rosado PMDB 
Total de Rio Grande do Norte 7

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
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 
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 
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 Magalhães PFL 
Severino Cavalcanti PP 
Total de Pernambuco 22

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB 
Helenildo Ribeiro PSDB 
João Lyra PTB 
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José Thomaz Nonô PFL 
Jurandir Boia PDT 
Olavo Calheiros PMDB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas 8

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Cleonâncio Fonseca PP 
Ivan Paixão PPS 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Duarte PV 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PFL 
João Leão PL PL/PSL
Jonival Lucas Junior PTB 
José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PFL 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
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 
Total de Bahia 30

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PL PL/PSL
Ana Guerra PT 
Aracely de Paula PL PL/PSL
Bonifácio de Andrada PSDB 

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 
Jaime Martins PL PL/PSL
João Magalhães PMDB 
João Paulo Gomes da Silva PL PL/PSL
José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL PL/PSL
Júlio Delgado PPS 
Lael Varella PFL 
Leonardo Mattos PV 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL PL/PSL
Marcello Siqueira PMDB 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário Assad Júnior PL PL/PSL
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 48

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Iriny Lopes PT 
Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcelino Fraga PMDB 
Marcus Vicente PTB 
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Neucimar Fraga PL PL/PSL
Nilton Baiano PP 
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 
André Luiz S.Part. 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Bernardo Ariston PMDB 
Carlos Nader PL PL/PSL
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 PL/PSL
Jorge Bittar PT 
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 43

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Amauri Gasques PL PL/PSL
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
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 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 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Barbieri PMDB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcos Abramo PFL 
Mariângela Duarte PT 
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL PL/PSL
Nelson Marquezelli PTB 
Neuton Lima PTB 
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
Zarattini PT 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo 62

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 
José Roberto Arruda PFL 
Maninha PT 
Osório Adriano PFL 
Sigmaringa Seixas PT 
Tatico PL PL/PSL
Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal 7

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 Canedo PP 
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 17

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 
Total de Mato Grosso do Sul 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PTB 
Alex Canziani PTB 
André Zacharow PSB 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PL PL/PSL
Colombo PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Dra. Clair PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Giacobo PL PL/PSL
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB 
Iris Simões PTB 
José Janene PP 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Max Rosenmann PMDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Oliveira Filho PL PL/PSL
Osmar Serraglio PMDB 
Paulo Bernardo PT 
Ricardo Barros PP 
Takayama PMDB 
Total de Paraná 26

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Carlito Merss PT 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PFL 
Ivan Ranzolin PP 
João Pizzolatti PP 
Leodegar Tiscoski PP 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Paulo Bauer PFL 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Alceu Collares PDT 
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Augusto Nardes PP 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi 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 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Milton Cardias PTB 
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni PFL 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL PL/PSL
Pompeo de Mattos PDT 
Wilson Cignachi PMDB 
Total de Rio Grande do Sul 25

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 453 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

A Presidência informa que, por acordo, fica trans-
ferido o painel anterior para a presente sessão.

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.

PROJETO DE LEI Nº 3.962-A, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei nº 3.962, de 2004, que institui a Fundação 
Universidade Federal do ABC – UFABC e dá 
outras providências; tendo parecer da Co-
missão de Trabalho, Administração e Serviço 
Público, pela aprovação. (Relator: Deputado 
Vicentinho). Pendente de pareceres das Co-
missões de Educação e Cultura, de Finanças 
e Tributação e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Educação e Cultura, ao Sr. Professor 
Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, primeiramente quero reforçar 

o pedido aos nobres colegas para que permaneçam 
no plenário e na Casa. Tão logo votemos esta matéria, 
haverá uma única votação nominal, o segundo turno 
da PEC Paralela da Previdência.

Prometo ser breve. Entregarei, por escrito, o pa-
recer. 

Agradeço a cada Deputada e Deputado, a todos 
os Líderes, que propiciaram o acordo desta noite. Com-
prometi-me e farei empenho para bem garantir a criação 
da Universidade do Recôncavo. A minha bancada, o 
Líder José Carlos Aleluia, os baianos – estão aqui os 
companheiros do PT – todos lutamos pelo Recôncavo 
Baiano. Assim também a Grande Dourados, as outras 
universidades de Minas para que possamos fazer um 
bloco e votar todos os projetos o mais rápido possível 
– este mais rápido possível espero possa estar dentro 
desses 15, 30 dias, conforme conversamos.

Em segundo, quero dizer que a luta memorável 
do ABC por uma vaga pública e gratuita de 3º grau 
remonta aos anos 60. Hoje estamos consagrando, 
com esse projeto, a história de muitas pessoas, como 
a dos meus companheiros Deputados que aqui estão: 
Vicentinho, Ivan Valente, Rubinelli. Essa luta é também 
de todos os Prefeitos e Prefeitas do ABC. 

Quero, neste momento, recuperar a memória do 
ex-Deputado Federal Celso Daniel, meu companheiro 
e irmão, Prefeito de minha cidade, que muito lutou por 
essa universidade. (Palmas.) 

Portanto, parabenizo todos os que no ABC trilha-
ram toda uma jornada que agora estamos consagrando 
na Câmara dos Deputados. Falta o Senado.

Agradeço aos Srs. Deputados por esse gesto de 
reconhecimento.

Após 1, 2, 3, 4 décadas de luta, a Universidade 
do ABC está consolidada. 

No mérito, pela aprovação, Sr. Presidente.

(PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROJETO DE LEI Nº 3.962, DE 2004

Institui a Fundação Universidade do 
ABC – UFABC e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Professor Luizinho

I – Relatório

O Projeto de Lei em apreço, de autoria do Poder 
Executivo, visa instituir a Fundação Universidade do 
ABC – UFABC, entidade vinculada ao Ministério da 
Educação com sede na cidade de Santo André, no 
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Estado de São Paulo, com o objetivo de desenvolver 
pesquisa nas diversas áreas do conhecimento, em es-
pecial as voltadas à produção tecnológica, por tratar-se 
de região metropolitana de vocação industrial.

A proposição é justificada, obedecendo ao artigo 
207 da Constituição Federal no tocante à autonomia 
didático-científica, administrativa e gestão financeira e 
patrimonial, assim como obedece ao princípio da indis-
sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Da mesma forma, visa cumprir as finalidades 
constantes no artigo 43 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional no sentido de: “II – formar diplomados 
nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participa-
ção no desenvolvimento da sociedade brasileira...; (e) 
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 
científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia...”.

A proposição recebeu despacho da Mesa Dire-
tora da Câmara dos Deputados em 15-7-2004 às Co-
missões de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico; Educação e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 
54 MCD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) – Art. 24, II, já com prioridade em seu Regi-
me de Tramitação; daí tendo, portanto, sua urgência 
aprovada em Plenário.

É o Relatório

II – Voto do Relator

Pelo Projeto de Lei em tela, temos a oportunidade 
de corrigir uma distorção histórica, que é o fato de que 
o Grande ABC, reduto de concentração populacional, 
com quase 2 milhões e 500 mil habitantes, um dos 
mais importantes pólos de desenvolvimento econômico 
social e político do pais, até hoje não ter uma só vaga 
para o ensino superior publico e gratuito.

A região metropolitana onde se encontra o ABC, 
é o principal pólo industrial brasileiro, destacando-se 
não apenas pela presença de grandes montadoras de 
veículos (Ford, GM, Volkswagen, Scania, Mercedes-
Benz, Toyota) mas também por ser a base da indústria 
de autopeças, de material de transporte, metalurgia, 
produtos químicos, mecânicos, eletrônica embarcada 
e plástico, além um sem-número de outras empresas 
e atividades que compõem o setor produtivo secun-
dário do país.

O papel da região enquanto indutor do desenvol-
vimento do pais não se reduz à geração de empregos, 
bens e serviços. Tem também uma importância estra-
tégica nas relações comerciais com o Mercosul e com 
os outros países, já que sua infra-estrutura garante a 
viabilização e escoamento da produção, através de 

suas rodovias, ferrovias e o Porto de Santos, o maior 
porto e principal ponto de exportação do Brasil.

Deve-se ressaltar a necessidade de se estabe-
lecer a rede de ensino superior público no coração da 
indústria brasileira, fazendo dessa Universidade um 
centro de geração e difusão tecnológica, a exemplo do 
que outros centros de ensino e pesquisa fizeram nos 
territórios nos quais estavam inseridos. A Universidade 
Federal de Campina Grande na Paraíba desempenhou 
papel fundamental no desenvolvimento econômico e 
social do interior nordestino destacando-se como pólo 
científico em áreas como Engenharia agrícola, florestal, 
Ciências Atmosféricas e Metereológicas, entre tantas 
outras que viabilizaram aquela região como núcleo 
gerador de atividades econômicas que mudaram o 
perfil da sua área de influência direta e indireta. Da 
mesma forma, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, 
em São José dos Campos, São Paulo, foi o causador 
da formação, implantação e crescimento da indústria 
aeroespacial brasileira, motivo de orgulho e riqueza 
para o país.

Merecem destaque as características estratégicas 
que essa Universidade contém, apresentando inova-
ções e avanços institucionais, tais como:

– atuação “multicampi”, promovendo a distribuição 
da estrutura acadêmica do conhecimento na região do 
Grande ABC como um todo;

– laboratórios integrados às indústrias, assim 
como o estabelecimento de parcerias entre empre-
sas e universidade, configurando-se em importante 
iniciativa de estabelecimento de relação que sempre 
foi difícil no Brasil, mas que é fundamental para o de-
senvolvimento científico e tecnológico;

– graduação em regime semipresencial, com re-
dução de carga de trabalho em sala de aula presencial, 
com flexibilidade curricular visando a ampliação das 
oportunidades de formação profissional e de acesso à 
pós-graduação, essencial à produção do conhecimento 
tecnológico, alimentador do progresso industrial.

A proposta de uma estrutura organizacional aca-
dêmica e administrativa extremamente simplificada, 
tomando a universidade ágil, eficiente e de baixo cus-
to operacional, concorre para a minimização da re-
percussão financeira no tocante à sua implantação e 
operação. No mesmo sentido, os critérios e requisitos 
estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2001, encontram-se plenamente atendidos, 
uma vez que o acréscimo de despesa já se encontra 
contido nos valores da Lei Orçamentária de 2004.

Os fatos acima elencados evidenciam a pertinên-
cia, necessidade, urgência e justeza da Projeto de Lei 
em questão, levando-nos à apresentação ao plenário 
no sentido de prover condições ao desenvolvimento 
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tecnológico e industrial da maior região metropolitana 
do país e do país como um todo; já que esses bene-
fícios se reverterão para todo o país, pois o que está 
em questão aqui é a produção de conhecimento tec-
nológico, capacitação e qualificação de trabalhadores 
que se encontram no pólo industrial da maior relevân-
cia no país.

São estas as razões que determinam o nosso voto 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.962, de 2004.

Sala das Sessões, 16 de março de 2005. – Depu-
tado Professor Luizinho, PT/SP.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
oferecer parecer ao projeto, pela Comissão de Finan-
ças e Tributação, concedo a palavra ao nobre Depu-
tado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PT-SP. Para emitir pare-
cer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, votamos pelo acolhimento e adequa-
ção financeira e orçamentária do projeto que cria a 
Universidade Federal do ABC.

Trata-se de uma luta iniciada em 1963, ainda no 
Governo João Goulart. Na Constituição de São Paulo 
e, posteriormente, em projeto autorizativo, já havia sido 
votada a criação de outra universidade pública federal 
no Estado de São Paulo.

Temos apenas 2 universidades federais no maior 
Estado do País, com 12 mil alunos; as outras são uni-
versidades estaduais. Portanto, é mais do que justo 
que a União assuma a responsabilidade de criar uma 
universidade federal pública, gratuita e de qualidade, 
com ensino, pesquisa e extensão e, pelo menos, com 
um grande campus no ABC. Esse é o anseio de mais 
de 3 milhões de moradores das cidades do ABC e do 
Estado de São Paulo. 

Encabeçamos nesta Casa projeto de lei criando 
a Universidade Federal do ABC, assinado também pe-
los nobres Deputados Rubinelli, Professor Luizinho e 
Vicentinho. Hoje, quando se vota a criação do projeto 
do Executivo, concedemos o mérito a toda a popula-
ção do ABC e a toda sociedade civil paulista, que se 
mobilizou na luta por essa universidade. 

A criação dessa universidade nos moldes e pa-
drões das universidades federais brasileiras deve-se 
ao fato de que desejamos qualidade de ensino, com 
pesquisa e extensão. Não queremos ensino não pre-
sencial. Sabemos das pressões pelas restrições de 
verbas. 

Essa é a iniciativa mais positiva do Governo. 
Essa é uma agenda positiva na educação: expandir o 
ensino superior público e gratuito de qualidade, criar 
universidades em vários cantos deste País e acoplar 
esse debate ao da universalização da educação básica 
no Brasil. Não se trata apenas de criar universidades, 

mas de dar condições para que o nosso povo, da cre-
che e da pré-escola à universidade, tenha acesso a 
um ensino público, gratuito e de qualidade. 

O Governo está de parabéns pela iniciativa abso-
lutamente justa e contemplada por esta Casa. 

Que outros projetos sejam aprovados e os re-
cursos públicos sejam usados não mais para pagar 
juros, mas para abrir universidades e para aplicar na 
educação básica neste País.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
ao nobre Deputado Rubinelli.

O SR. RUBINELLI (PT-SP. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, antes de iniciar meu parecer, parabenizo 
cada Parlamentar que hoje, pelo acordo firmado, deu 
uma demonstração de grandeza, bom senso e con-
fiança nos acordos firmados nesta Casa. 

Sras. e Srs. Deputados, a criação da Universida-
de Federal do Grande ABC é um ato de justiça para 
com essa região, que ficou esquecida pelos Governos 
Estaduais e Federais. Ela gerou muitos recursos para 
o País, porém não houve reciprocidade. Trata-se de 
uma região que agrega 7 cidades. Quando falamos 
em Grande ABC, referimo-nos a 7 cidades com apro-
ximadamente 3 milhões de habitantes. 

Do ponto de vista jurídico, esse projeto de lei 
cria a Fundação da Universidade Federal do Grande 
ABC, à qual aplica-se o inciso XIX do art. 37 da Cons-
tituição Federal. 

No mérito, o projeto de lei atende aos pressupos-
tos constitucionais e não pretende regular matérias que 
digam respeito à autonomia universitária, respeitando 
assim o art. 207 da Constituição Federal, que prevê a 
referida autonomia.

Cabe enfatizar, ainda, que o projeto de lei con-
cretiza o dever constitucionalmente atribuído à União 
no que diz respeito à educação superior, previsto no 
§ 1º do art. 211 da Carta Magna. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, manifesto-
me pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa do projeto de lei.

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, estou preo-
cupado, porque o quorum está caindo.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço 



Março de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 07053 

um apelo aos inscritos, para que todos abram mão da 
discussão e do encaminhamento e, assim, possamos 
passar rapidamente à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Há 
oradores inscritos. Vou indagá-los se desistem de se 
pronunciar.

Para discutir, concedo a palavra ao nobre Depu-
tado Ivan Valente, que falará a favor da matéria. (Pau-
sa.)

S.Exa. desiste.
Tem a palavra o nobre Deputado Jamil Murad.
O SR. JAMIL MURAD (PCdoB-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, eu já me sinto contem-
plado, porque lutei muito pela criação da Universida-
de Federal do ABC. São Paulo só tem 10% de vagas 
públicas, portanto é uma necessidade a implantação 
desse centro. O Governo Federal tem muito poucas 
unidades no Estado. 

Queremos aprovar a matéria o mais rápido pos-
sível. 

Meu muito obrigado a todos os Deputados, pelo 
apoio. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Gastão 
Vieira, que falará contra a matéria.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
inscrevi-me para falar contra a matéria não porque eu 
seja contra a criação de uma instituição de ensino de 
nível superior. Isso seria negar a minha presença e a 
minha luta nesta Casa.

Conheço as metas do Plano Nacional de Educa-
ção e sei que é muito difícil para o País oferecer ensino 
superior ao número de alunos ali definido. 

Talvez, Sr. Presidente, a mim sirva o argumento 
daquele personagem de Machado de Assis que dizia 
que o crítico na verdade desejaria era estar no lugar 
do criticado. 

Vi neste plenário companheiros de Mato Gros-
so e de Minas Gerais se dirigindo aos seus Estados, 
aos seus Municípios, aos seus Vereadores, aos seus 
estudantes. Essa luta dá resultado. Provavelmente, 
a reeleição começa a ficar mais tranqüila depois de 
obtido esse troféu, que será usado em comícios, en-
contros etc.

Não é surpresa eu ser da base do Governo, mas 
ter-me inscrito para encaminhar contra. Já o fiz na Co-
missão de Educação. Fico pensando por que o Governo 
não segue critérios para a criação de instituições de 
nível superior. São muitas as indicações, inúmeros os 
projetos de lei que tramitam nesta Casa sobre o mes-
mo tema. Eu mesmo sou autor de um, o que preten-
de criar a Universidade Federal do Vale do Tocantins, 

com sede em Imperatriz. A renda na região é baixa, 
assim como é baixa a oferta de empregos por lá. Fico 
pensando se o ABC paulista, uma região rica, com 
oferta de empregos, onde se desenvolve a indústria 
brasileira, é que precisa de uma universidade pública 
e gratuita. Será que não deveríamos implantar uma lá 
e outra em Imperatriz? Ou uma em São Paulo, outras 
quatro em Minas Gerais, uma no Maranhão, uma no 
Piauí, uma no Acre e outra no Amapá?

Sr. Presidente, fico até surpreso ao ver que meu 
projeto anda tão vagarosamente. Este que estamos 
votando chegou em julho de 2004, quando estávamos 
quase todos envolvidos na luta eleitoral municipal, e, já 
em outubro, recebeu parecer favorável do Relator e foi 
aprovado na Comissão de Educação e na Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público. Agora está 
no plenário, para regozijo, que entendo seja absoluta-
mente normal, das bancadas de São Paulo e do PT.

Vou fazer um apelo, que este acordo deveria ter 
contemplado: vamos recolher todos os projetos de lei e 
todas as indicações relativas à criação de universidades 
federais e acertar com os Líderes o prosseguimento 
da tramitação dessas proposições. Do contrário, sairei 
daqui com a sensação de que, no fundo, os críticos têm 
razão, o Governo não consegue formular uma política 
que signifique a expansão do ensino superior. 

Eu queria um curso noturno para a minha univer-
sidade, mas não consigo; em Minas Gerais há mais  4. 
No ABC de São Paulo serão criados 1.300 cargos, para 
professores, auxiliares e pessoal de nível superior. 

Acho que estou desaprendendo, Sr. Presidente, 
a identificar os critérios. Mas continuo acreditando que 
o povo do meu Maranhão sabe que não é por falta de 
luta que minha universidade não foi criada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo 
Afonso.

O SR. PAULO AFONSO (PMDB-SC. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, evidentemente sou 
a favor deste projeto. Parabenizo os Deputados que 
alcançaram êxito nas negociações para pautar a ma-
téria. Mas não posso deixar de externar que não me 
parece o mais razoável que o critério para colocar 
matérias em pauta ou para aprovar requerimentos de 
urgência seja o desempenho político, aqui louvado, 
dos Srs. Parlamentares. 

Nós, que não fomos contemplados, amanhã te-
remos de dar explicações em nossos Estados. 

Em Santa Catarina, por exemplo, há muito reivin-
dicamos a criação da Universidade do Oeste. Temos 
apenas uma universidade federal no Estado. Quando 
o noticiário de amanhã disser que a criação de várias 
universidades foi acertada e que uma até foi aprovada 
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hoje, nossos telefones tocarão insistentemente, porque 
os jornalistas vão querer saber dos Deputados de Santa 
Catarina por que a Universidade do Oeste sequer foi 
mencionada nesta sessão, por que não conseguimos 
garantir que em 15 ou 20 dias a universidade daqui ou 
de acolá também estivesse na pauta.

Não me parece que esse seja o melhor critério. 
Ou obedecemos a critérios sensatos, baseados em 
demanda e investimentos, e aprovamos esses projetos 
de forma global, ou sempre alguns serão parabeniza-
dos por competência e outros serão acusados de ter 
dormido no ponto.

Acho que o ABC merece essa universidade. Se 
eu fosse o Presidente Lula, faria a mesma coisa pela 
minha cidade, pela minha região. Mas infelizmente, Sr. 
Presidente, muitos Estados ficaram desatendidos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência lembra aos Srs. Deputados que depen-
demos de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz 
Carlos Hauly, que falará contra a matéria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
o projeto, relatado em plenário, não tem adequação 
orçamentária e financeira – a não ser que eu seja sur-
do, porque não ouvi esse esclarecimento. 

Em segundo lugar, se este fosse um país sério, 
se este Governo fosse sério, faria todos os investimen-
tos em educação inversamente proporcionais à renda 
dos Estados.

Não é sério o Governo que aí está, não é sério 
o Brasil. Estamos aprovando num oba-oba a criação 
de universidades e mais universidades.

O Paraná foi discriminado. Temos apenas uma 
universidade. Mas o que fizemos diante da negativa dos 
Governos Federais de criar universidades no Estado, 
ao longo de anos? O Governo do Paraná criou univer-
sidades estaduais, e hoje temos aproximadamente 60 
mil alunos matriculados nesses centros de ensino, às 
custas de um Estado que tem das mais baixas rendas 
per capita dos Estados desenvolvidos da Nação.

Ouvi o Deputado Gastão Vieira. Os Estados do 
Maranhão e do Piauí têm as menores rendas per ca-
pita do País. 

O que estamos fazendo, Srs. Deputados? O Or-
çamento da União vai todo para os Estados mais ricos 
da Federação. Aqui, quem pode mais chora menos. É 
essa a essência do poder que aí está. Este Presidente 
da República, que prometeu acabar com as injustiças, 
está, isto, sim, concentrando as injustiças. Por que ele 
não criou uma universidade no interior de Pernambu-
co, na sua Garanhuns? Por que tem de beneficiar 3 

das cidades mais ricas e poderosas deste País? Não 
há no Brasil cidade mais rica do que as cidades do 
ABC paulista, onde estão nossas principais unidades 
industriais.

Reclamo em nome do Paraná. O Paraná não 
tem força política nenhuma em Brasília, tem apenas 
30 Deputados. Não temos a capacidade de aprovar 
a criação de uma universidade federal. Invejo Minas 
Gerais e o Rio Grande do Sul. Invejo, sim. E agora 
São Paulo, o poderoso e rico Estado de São Paulo, 
que está prestes a ser contemplado com mais uma 
universidade federal. 

Falo em nome de todos os Deputados e Depu-
tadas de Estados abandonados pelos Governos des-
te País.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Edinho Montemor, 
que falará a favor matéria.

O SR. EDINHO MONTEMOR (Bloco/PL-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, serei bastante breve para externar a minha 
preocupação com a falta de conhecimento sobre a 
realidade da região Grande ABC, mencionada pelos 
2 Deputados que me antecederam: Luiz Carlos Hauly 
e Gastão Vieira. 

A nossa região do ABC, composta por 7 Muni-
cípios, tem mais de 2 milhões de habitantes. É uma 
região paradoxal porque, ao lado da riqueza e das in-
dústrias que lá existem, temos também filhos do Ma-
ranhão, Piauí, Bahia, de todas as partes deste Brasil, 
que para lá acorreram em busca do emprego. Muitas 
indústrias já foram embora do ABC, e temos na região 
grande faixa de miséria. 

As pessoas que vêm aqui dizer que o ABC é uma 
região apenas rica não a conhecem. Em São Bernar-
do do Campo temos mais de 80 mil famílias que ainda 
moram em condições de sub-habitação. São 2 milhões 
de pessoas que vão ser beneficiadas pela Universidade 
Federal do ABC, uma luta de mais de 40 anos. 

Nesta noite, faz-se justiça ao ABC. E as críticas ao 
Presidente Lula são por desconhecimento de causa. 

Peço paciência aos nobres colegas. Uso a tri-
buna e serei breve – aliás, creio que é a segunda vez 
que o faço. Venho aqui para defender a Universidade 
Federal do ABC, uma luta de 40 anos que vai bene-
ficiar, sim, todos aqueles migrantes que foram para a 
nossa região.

Tenha certeza absoluta, Deputado Gastão Vieira, 
de que muitos e muitos maranhenses se beneficiarão 
da Universidade Federal do ABC. 
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Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – NÃO 

HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLARO 
ENCERRADA A DISCUSSÃO. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pas-
sa-se à votação da matéria. 

Há oradores inscritos para encaminhar a ma-
téria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
falar a favor da matéria, concedo a palavra ao Depu-
tado Ivan Valente. (Pausa.)

O nobre Deputado Ivan Valente desiste.
Para falar a favor da matéria, concedo a palavra 

ao nobre Deputado Edinho Montemor. (Pausa.)
O nobre Deputado Edinho Montemor desiste.
Para falar contrariamente à matéria, concedo a pa-

lavra ao nobre Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.)
O nobre Deputado Luiz Carlos Hauly desiste. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 

votação o Projeto de Lei nº 3.962, de 2004. 
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Fundação Universidade 

Federal do ABC – UFABC, vinculada ao Ministério da 
Educação, com sede e foro na cidade de Santo André, 
Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A inscrição do ato constitutivo da 
UFABC, do qual será parte integrante o seu Estatuto, 
no cartório do registro civil competente lhe conferirá 
personalidade jurídica. 

Art. 2º A UFABC terá por objetivo ministrar educa-
ção superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas 
do conhecimento e promover a extensão universitária, 
caracterizando sua inserção regional mediante atuação 
multicampi na região do ABC paulista.

Art. 3º O patrimônio da UFABC será constituído 
pelos bens e direitos que ela venha a adquirir, incluin-
do aqueles que lhe venham a ser doados pela União, 
Estados, Municípios e por outras entidades públicas 
e particulares. 

Parágrafo único. Só será admitida a doação à 
UFABC de bens livres e desembaraçados de quais-
quer ônus.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a trans-
ferir para a UFABC bens móveis e imóveis necessá-
rios ao seu funcionamento integrantes do patrimônio 
da União.

Art. 5º Os recursos financeiros da UFABC serão 
provenientes de:

I – dotação consignada no orçamento da 
União;

II – auxílios e subvenções que lhe venham a ser 
concedidos por quaisquer entidades públicas ou par-
ticulares;

III – remuneração por serviços prestados a enti-
dades públicas ou particulares;

IV – convênios, acordos e contratos celebrados 
com entidades ou organismos nacionais ou interna-
cionais;

V – outras receitas eventuais.
Parágrafo único. A implantação da UFABC fica 

sujeita à existência de dotação específica no orça-
mento da União. 

Art. 6º A administração superior da UFABC será 
exercida pelo Reitor e pelo Conselho Universitário, no 
âmbito de suas respectivas competências, a serem 
definidas no Estatuto e no Regimento Geral.

§ 1º A Presidência do Conselho Universitário será 
exercida pelo Reitor da UFABC.

§ 2º O Vice-Reitor, nomeado de acordo com a le-
gislação pertinente, substituirá o Reitor em suas faltas 
ou impedimentos legais e/ou temporários.

§ 3º O estatuto da UFABC disporá sobre a com-
posição e as competências do Conselho Universitário, 
de acordo com a legislação pertinente.

Art. 7º Para compor a estrutura regimental da 
UFABC, ficam criados, no âmbito do Ministério da 
Educação, os cargos constantes dos Anexos I e II a 
esta Lei.

Art. 8º Ficam criados os cargos de Reitor e Vice-
Reitor da Fundação Universidade Federal do ABC.

Parágrafo único. Os cargos de Reitor e de Vice-
Reitor serão providos pro tempore, por ato do Minis-
tro de Estado da Educação, até que a UFABC seja 
implantada na forma de seu Estatuto.

Art. 9º Até sua implantação definitiva, a UFABC 
poderá contar com a colaboração de pessoal docente e 
técnico-administrativo, mediante cessão dos governos 
federal, municipais e estaduais, independentemente da 
limitação contida no inciso I do art. 93 da Lei nº 8.112, 
11 de dezembro de 1990.

Art. 10. A UFABC encaminhará ao Ministério da 
Educação a proposta de Estatuto para aprovação pe-
las instâncias competentes, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias contado da data de provimento dos car-
gos de Reitor e Vice-Reitor pro tempore.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
votação é simbólica.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem, para orientar 
a bancada.

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. Presi-
dente, deveríamos estar agora celebrando. Eu sei que 
alguns se sentem injustiçados, e com razão, mas o fato 
é que criar uma universidade, criar uma escola, por 
menor que seja, é um grande feito. Temos, portanto, 
que celebrar.

Quero rebater o que disse o Deputado Rubinelli, 
que relatou pela CCJC o projeto de lei: o Governo do 
Estado não abandonou a região do ABC. Pelo contrário, 
o Governo do Estado implantou o FATEC e mantém, 
nas 3 universidades públicas do Estado, mais de 150 
mil vagas, enquanto o Governo Federal, nas 2 univer-
sidades que tem lá, não chega a oferecer 10 mil vagas. 
Mais ainda: o Governo do Estado instalou na região 
leste, divisa com Santo André, a USP, que já funciona. 
Se eu quisesse, poderia continuar a listar. Há os 6 novos 
campus da UNESP já em funcionamento, a ampliação 
do campus da UNICAMP, e assim por diante.

Apenas quis, Sr. Presidente, fazer justiça ao es-
forço do Governo do Estado de São Paulo, que dedi-
ca 9,57% de toda a receita do ICMS às universidades 
públicas.

Era o que eu queria registrar. 
Meu encaminhamento é favorável. 

O Sr. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Severino Cavalcanti, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Concedo a palavra, para orientar a bancada, ao nobre 
Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, falou-se aqui 
na cidade de Garanhuns, e eu, como garanhuense de 
moradia, posso dizer que o Presidente Lula, com o 
seu programa de descentralização de universidades, 
implantou um campus avançado da Universidade Fe-
deral Rural na cidade, como em cidades de Alagoas. 
Portanto, não procede a crítica do Deputado Hauly. 

Encaminhamos favoravelmente à matéria e pa-
rabenizamos o Governo, que pensa o Brasil de forma 
global. 

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO POR UNANIMIDADE.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE LEI Nº 3.962-B, DE 2004

Institui a Fundação Universidade Fe-
deral do ABC – UFABC e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Fundação Universidade 

Federal do ABC – UFABC, vinculada ao Ministério da 
Educação, com sede e foro na cidade de Santo André, 
Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A inscrição do ato constitutivo da 
UFABC, do qual será parte integrante o seu Estatuto, 
no cartório do registro civil competente lhe conferirá 
personalidade jurídica. 

Art. 2º A UFABC terá por objetivo ministrar educa-
ção superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas 
do conhecimento e promover a extensão universitária, 
caracterizando sua inserção regional mediante atuação 
multicampi na região do ABC paulista.

Art. 3º O patrimônio da UFABC será constituído 
pelos bens e direitos que ela venha a adquirir, incluin-
do aqueles que lhe venham a ser doados pela União, 
Estados, Municípios e por outras entidades públicas 
e particulares. 

Parágrafo único. Só será admitida a doação à 
UFABC de bens livres e desembaraçados de quais-
quer ônus.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a trans-
ferir para a UFABC bens móveis e imóveis necessá-
rios ao seu funcionamento integrantes do patrimônio 
da União.

Art. 5º Os recursos financeiros da UFABC serão 
provenientes de:

I – dotação consignada no orçamento da 
União;

II – auxílios e subvenções que lhe venham a ser 
concedidos por quaisquer entidades públicas ou par-
ticulares;

III – remuneração por serviços prestados a enti-
dades públicas ou particulares;

IV – convênios, acordos e contratos celebrados 
com entidades ou organismos nacionais ou interna-
cionais;

V – outras receitas eventuais.
Parágrafo único. A implantação da UFABC fica 

sujeita à existência de dotação específica no orça-
mento da União. 

Art. 6º A administração superior da UFABC será 
exercida pelo Reitor e pelo Conselho Universitário, no 
âmbito de suas respectivas competências, a serem 
definidas no Estatuto e no Regimento Geral.

§ 1º A Presidência do Conselho Universitário será 
exercida pelo Reitor da UFABC.
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§ 2º O Vice-Reitor, nomeado de acordo com a le-
gislação pertinente, substituirá o Reitor em suas faltas 
ou impedimentos legais e/ou temporários.

§ 3º O Estatuto da UFABC disporá sobre a com-
posição e as competências do Conselho Universitário, 
de acordo com a legislação pertinente.

Art. 7º Para compor a estrutura regimental da UFA-
BC, ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, 
os cargos constantes dos Anexos I e II desta Lei.

Art. 8º Ficam criados os cargos de Reitor e Vice-
Reitor da Fundação Universidade Federal do ABC.

Parágrafo único. Os cargos de Reitor e de Vice-
Reitor serão providos pro tempore, por ato do Ministro 
de Estado da Educação, até que a UFABC seja im-
plantada na forma de seu Estatuto.

Art. 9º Até sua implantação definitiva, a UFABC 
poderá contar com a colaboração de pessoal docente e 
técnico-administrativo, mediante cessão dos governos 
federal, municipais e estaduais, independentemente da 
limitação contida no inciso I do art. 93 da Lei nº 8.112, 
11 de dezembro de 1990.

Art. 10. A UFABC encaminhará ao Ministério da 
Educação a proposta de Estatuto para aprovação pe-
las instâncias competentes, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias contado da data de provimento dos car-
gos de Reitor e Vice-Reitor pro tempore.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 16 de março de 2005. – An-
tonio Carlos Biscaia, Relator.



Março de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 17 07059 

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA POR UNANIMIDADE.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Srs. 

Deputados, a Câmara realmente está mudada. Os 
Deputados querem trabalhar. Vamos trabalhar pelo 
engrandecimento do Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Item 2.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 227-D, DE 2004 

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 227, de 2004, 
que altera os art. 37, 40, 144, 194, 195 e 201 
da Constituição Federal, para dispor sobre a 
Previdência Social, e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Em 
discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS, 
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Em 

votação a Redação para o segundo turno da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 227, de 2004:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 227, DE 2004 

(Redação do Vencido em Primeiro Turno de Votação)

Altera os arts. 28, 37, 40, 195 e 201 da 
Constituição Federal, para dispor sobre a 
previdência social, e dá outras providên-
cias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º Os arts. 28, 37, 40, 195 e 201 da Cons-
tituição Federal passam a vigorar com a seguinte re-
dação:

“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.”

“Art. 37. . ................... .............................
................. ...................... ....................... 

XI – a remuneração e o subsídio dos 
ocupantes de cargos, funções e empregos 
públicos da administração direta, autárquica 
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 Poder 
Judiciário, aplicável este limite aos membros 
do Ministério Público, aos Procuradores, aos 
Defensores Públicos, aos Delegados de Po-
lícia, aos Advogados e aos Agentes Fiscais 
Tributários dos Estados e do Distrito Federal, 
organizados em carreira;

 ..............................................................
§ 11. Não serão computadas, para efeito 

dos limites remuneratórios de que trata o in-
ciso XI, as parcelas de caráter indenizatório 
previstas em lei.

§ 12. 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 Distritais e 
dos Vereadores.”

“Art. 40.  ................................................
 ..............................................................  
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
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definidos em leis complementares, os casos 
de servidores:

I – portadores de deficiência;
II – que exercem atividades de risco;
III – cujas atividades sejam exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física.

 ..............................................................
§ 21,. A contribuição prevista no § 18 in-

cidirá apenas sobre as parcelas de proventos 
de aposentadoria e de pensão que superem 
o dobro do limite máximo estabelecido para 
os benefícios do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201, quando o bene-
ficiário, na forma da lei, for portador de doença 
incapacitante.”

“Art. 195.  ..............................................
 ..............................................................  
§ 9º As contribuições sociais previstas no 

inciso I deste artigo poderão ter alíquotas ou 
bases de cálculo diferenciadas, em razão da 
atividade econômica, da utilização intensiva 
de mão-de-obra, do porte da empresa ou da 
condição estrutural do mercado de trabalho.

......... ...................... ..............................”
“Art. 201.  ..............................................  
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos beneficiários do regime 
geral de previdência social, ressalvados os 
casos de atividades exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a inte-
gridade física e quando se tratar de segurados 
portadores de deficiência, nos termos defini-
dos em lei complementar.

 ..............................................................
§ 12. Lei disporá sobre sistema especial 

de inclusão previdenciária para atender a traba-
lhadores de baixa renda e àqueles sem renda 
própria que se dediquem exclusivamente ao 
trabalho doméstico no âmbito de sua residên-
cia, desde que pertencentes a famílias de baixa 
renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de 
valor igual a um salário mínimo.

§ 13. O sistema especial de inclusão 
previdenciária de que trata o § 12 terá alíquo-
tas e carências inferiores às vigentes para os 
demais segurados do regime geral de previ-
dência social.”

Art. 2º Aplica-se ao valor dos proventos de apo-
sentadorias dos servidores públicos que se aposenta-
rem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitu-

cional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma 
Emenda.

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposen-
tadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da 
Constituição Federal, ou pelas regras estabelecidas 
pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, 
de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, que tenha ingressado no serviço público 
até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com 
proventos integrais, desde que preencha, cumulativa-
mente, as seguintes condições:

I – trinta e cinco anos de contribuição, 
se homem, e trinta anos de contribuição, se 
mulher;

II – vinte e cinco anos de efetivo exer-
cício no serviço público, quinze anos de car-
reira e cinco anos no cargo em que se der a 
aposentadoria;

III – idade mínima resultante da redução, 
relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso 
III, alínea a, da Constituição Federal, de um 
ano de idade para cada ano de contribuição 
que exceder a condição prevista no inciso I 
deste artigo.

§ 1º Para o professor que comprove tempo de 
efetivo exercício exclusivamente nas funções de ma-
gistério na educação infantil e no ensino fundamental 
e médio serão reduzidos em cinco anos os requisitos 
a que se referem os incisos I e II deste artigo e serão 
considerados, para efeito de redução da idade mínima 
a que se refere o inciso III deste artigo, os limites de-
correntes do art. 40, § 5º, da Constituição Federal.

§ 2º Aplica-se ao valor dos proventos de aposen-
tadorias concedidas com base neste artigo o disposto 
no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, 
observando-se igual critério de revisão às pensões 
derivadas dos proventos de servidores falecidos que 
tenham se aposentado em conformidade com este 
artigo.

Art. 4º Enquanto não editada a lei a que se refe-
re o § 11 do art. 37 da Constituição Federal, não será 
computada para efeito dos limites remuneratórios de 
que trata o inciso XI do mesmo artigo, qualquer parcela 
de caráter indenizatório, assim definida pela legislação 
em vigor na data de publicação da Emenda Constitu-
cional nº 41, de 2003.

Art. 5º Os servidores inativos e os pensionistas 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, incluídas suas autarquias e fundações, porta-
dores de doença incapacitante, em gozo de benefícios 
na data de publicação desta Emenda, contribuirão para 
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o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constitui-
ção Federal na forma prevista em seu § 21.

Art. 6º Revoga-se o parágrafo único do art.. 6º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003.

Art. 7º Esta emenda constitucional terá vigência 
retroativa à data de vigência da Emenda Constitucio-
nal nº 41, de 2003.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sugiro 
a V.Exa. que faça constar no painel que todos os par-
tidos votam “sim” e que seja dispensada a orientação, 
a fim que de possamos votar. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Acolhida a solicitação do nobre Deputado Líder da 
Minoria. 

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 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. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Seve-
rino Cavalcanti; Sr. Vice-Presidente José Thomaz Nonô; 
Srs. Líderes, quero cumprimentar todos por termos feito 
um grande acordo para votar em segundo turno a PEC 
da Previdência, superando todos os interstícios.

Quero fazer um registro extremamente impor-
tante. Na primeira vez em que assumiu a presidência 
dos trabalhos, numa sessão solene em homenagem 
aos trabalhadores aposentados, o Presidente Seve-
rino Cavalcanti assumiu o compromisso de pautar a 
PEC paralela. Depois de 15 dias em que S.Exa. está 
à frente dos trabalhos, estamos votando em segundo 
turno a PEC da Previdência.

Todos os aposentados e pensionistas do Brasil, 
todos os servidores públicos, por meio desta manifes-
tação, querem cumprimentar, em meu nome, o Presi-
dente Severino Cavalcanti.

Parabéns, Presidente Severino Cavalcanti. 
Esse é o meu cumprimento.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Mui-

to obrigado.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acabamos de 
receber nesta Casa a famosa reforma sindical. Quero 
deixar claro que o Presidente Lula, ao encaminhar a 
reforma sindical, demonstra claramente ao Congresso 
Nacional e à sociedade que não fará nenhuma refor-
ma trabalhista, que é o que todos esperávamos. Vai 
única e exclusivamente tentar impor a este Parlamen-
to o grande acordo firmado com as centrais sindicais 
deste País de não somente reconhecê-las na Consti-
tuição, mas também de fazer depois, através de pro-
jeto de lei complementar, seu reconhecimento legal 
e seu fortalecimento financeiro, que estão embutidos 
nessa proposta. 

Acho que não somente a sociedade já percebeu 
isso. Já perceberam claramente isso muitos sindicatos 
e federações de trabalhadores deste País e o setor 
empresarial, que não aceitam essa divisão proposta. 
Se há que discutir a reforma trabalhista e a reforma 
sindical, temos que fazê-lo em conjunto, e não sepa-
radamente, como é desejo do Governo.

Não é possível, Sr. Presidente, compactuar com 
esse fortalecimento inócuo e sem sentido das centrais 
sindicais. Elas já têm, sim, sua representação, que é 
de cunho associativista. Sendo assim, têm receita de 
todos os sindicatos que as compõem.

Portanto, não gostaria que déssemos nesta Casa 
a seqüência que o Governo Federal deseja para esse 
projeto de lei. É preciso que venha também, para dar 
seqüência à discussão da reforma sindical, a reforma 
trabalhista.

Muito obrigado. 
O SR. LEONARDO MATTOS – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LEONARDO MATTOS (PV – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Se-
verino Cavalcanti, minha palavra é para cumprimen-
tar o conjunto dos Deputados desta Casa e estender 
esse cumprimento aos colegas Senadores pela apro-
vação dessa PEC importantíssima não apenas para 
os servidores públicos federais, estaduais e munici-
pais, mas sobretudo para os demais trabalhadores 
do nosso País.

Gostaria de fazer uma homenagem ao conjunto 
dos Deputados pela conquista que ofereceram às pes-
soas com deficiência. Há poucos dias, Sr. Presiden-
te, pudemos votar a Lei de Biossegurança, que per-
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mitiu as pesquisas com células-tronco embrionárias. 
Agora, fazemos justiça mais uma vez ao incluirmos 
nessa proposta de emenda à Constituição – e quero 
cumprimentar o Relator José Pimentel – artigo que 
trata especificamente da redução de tempo de contri-
buição e de idade para a aposentadoria das pessoas 
com deficiência. 

Conclamo as Deputadas e os Deputados para 
que iniciemos o mais rapidamente possível a elabo-
ração da lei complementar que vai detalhar com pro-
fundidade essa conquista obtida com a aprovação da 
PEC paralela. 

Portanto, é uma noite memorável para todos os 
brasileiros, em especial para os servidores públicos e 
as pessoas portadoras de deficiência, em nome das 
quais agradeço aos Deputados e às Deputadas des-
ta Nação.

Muito obrigado.
O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados , quero dizer que hoje é o dia mais feliz da mi-
nha vida parlamentar. Primeiro, porque concluímos 
uma fase importantíssima, a votação da PEC paralela, 
debate iniciado há muitos anos, quando eu ainda era 
Presidente da CUT, em 1995. Segundo, porque apro-
vamos a criação de uma universidade pública federal 
para a região do ABC, um dos maiores compromissos 
assumidos pelo nosso Governo. 

Quero agradecer tanto à Comissão de Trabalho 
quanto ao Plenário pela aprovação do meu relatório. 

Agradeço também ao povo do ABC pelo abaixo-
assinado que fez nas ruas. 

Sr. Presidente, essa universidade vai trazer gran-
des conquistas, porque o povo pobre, o povo negro da 
periferia, o povo de todas as comunidades, oriundo das 
escolas públicas, poderá ser doutor, se Deus quiser.

Por fim, quero lembrar que estão acontecendo 
em vários Municípios brasileiros as Conferências Mu-
nicipais pela Igualdade Racial, um belo projeto inicia-
do pela Ministra Matilde Ribeiro. Em São Bernardo do 
Campo – gostaria de estar lá, mas infelizmente não 
posso –, ocorrem hoje e amanhã. Em Mauá, no final 
de semana. 

Os temas são Zumbi mais 10, Estatuto pela Igual-
dade Racial – que gostaria que a Casa aprovasse neste 
momento –, a questão das cotas e a da anemia falci-
forme, entre outros que interessam ao nosso povo.

Viva o ABC! Viva a universidade pública! Viva 
esta Casa, que aprovou a Universidade do ABC, fruto 

de um gesto maravilhoso do Presidente da República, 
que assumiu o compromisso de criação não só dessa 
universidade para o ABC, mas de várias universida-
des pelo Brasil.

Muito obrigado.
O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RONALDO CAIADO (PFL – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, causa 
estranheza, já no final do dia, a informação que o Brasil 
recebe de que a área econômica do Governo aumentou 
a taxa SELIC para 19,25%. É algo inimaginável! 

Num momento em que a agricultura brasileira 
passa por uma das suas maiores crises, em razão da 
supervalorização do câmbio e da defasagem na co-
mercialização, o Governo sinaliza não para respaldar 
quem produz e trabalha, mas exatamente para com-
pensar bem, com garantias do título do Tesouro, quem 
agiota e especula neste País. 

É, sem dúvida alguma, o fator determinante para 
o Presidente Lula ser aplaudido ano que vem em Da-
vos. Com essa taxa de juros, ninguém compete com 
ele, porque todo o capital especulativo do mundo vai 
migrar para o País e todo o setor produtivo vai ser to-
talmente excluído e massacrado.

Informo à Casa que, na tarde de hoje, a Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural, por unanimidade, junto com a Confedera-
ção Nacional da Agricultura e o Fórum de Pecuária de 
Corte, protocolou requerimento na Secretaria de Direito 
Econômico denunciando o cartel de frigoríficos, que 
tanto vem prejudicando a pecuária brasileira. 

Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. pela compe-
tência com que preside a Câmara dos Deputados. Em 
tão curto espaço de tempo, conseguiu desengavetar a 
PEC paralela, há vários meses para ser votada, fazen-
do com que pudéssemos atender a milhões de brasi-
leiros que aguardavam a data de hoje, com a vontade 
de V.Exa. e da grande maioria deste Plenário.

Meus parabéns.
O SR. ALEX CANZIANI – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Há 
10 oradores inscritos. Solicito a todos que falem no 
máximo 2 minutos, para que esta Presidência possa 
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atender a todos os que querem manifestar-se. Sei da 
vibração de todos, mas vamos ter mais calma. 

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Con-
cedo a palavra a esta figura extraordinária de Parla-
mentar Sandra Rosado.

A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB-RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, inicio 
minhas palavras parabenizando mais uma vez V.Exa. 
pela condução dos trabalhos desta Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em todo 
o País, o movimento em defesa da Constituição pela 
volta do número de Vereadores ganha cada vez mais 
espaço. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
para adequar o número de Vereadores ao previsto pela 
Constituição Federal ainda gera controvérsias.

No Rio Grande do Norte, o movimento contrário 
à redução do número de vagas busca alternativas que 
subtraiam tal prejuízo em alguns Municípios. É o caso 
da minha cidade, Mossoró, que, com população estima-
da em 280 mil habitantes, perdeu 8 vagas na Câmara 
Municipal, que contava com 21 Vereadores. No último 
pleito, foram eleitos apenas 13. Número insuficiente 
para representar a cidade, uma vez que cidades de 
menor porte econômico, social e principalmente popu-
lacional, quando comparadas a Mossoró, contam com 
a mesma composição em sua Casa Legislativa, o que 
sem dúvida alguma cria desigualdade no que tange à 
representação eleitoral.

Enfim, precisamos fazer nossa parte dentro de 
tal processo. A PEC 574, de 2002, que redefine o nú-
mero de Vereadores e as despesas da Câmaras Mu-
nicipais, espera aprovação no Senado Federal, onde 
tramita desde o final do ano passado.

Enquanto isso, o movimento em defesa da Cons-
tituição pela volta do número de Vereadores procura 
encontrar alternativas que delimitem o quantitativo de 
representantes nas Casas Legislativas de acordo com 
a população de cada Município.

O assunto será debatido hoje na Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Norte, quando estarão 
reunidos Deputados, Vereadores, sociedade civil e 
representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
A audiência pública visa discutir a viabilidade de uma 
representação no parlamento municipal mais justa e 
democrática, com um número de Vereadores eqüita-
tivamente mais proporcional ao número de eleitores 
de cada localidade.

De minha parte, expresso total apoio à iniciativa, 
pois acredito que o número de Vereadores nas Câma-
ras garante a pluralidade e a representação máxima 
de respeito à democracia. Pois uma sociedade justa e 
igualitária só se constrói com a participação popular 
em todos seus aspectos.

Sr. Presidente, para encerrar, quero parabenizar 
os meus companheiros que conquistaram hoje univer-
sidades para seu Estado. Tramita nesta Casa projeto 
do Poder Executivo que transforma a Escola Superior 
de Agricultura de Mossoró – ESAM, federal, em Uni-
versidade do Semi-Árido, para o qual peço o apoio de 
V.Exa. e das Sras. e dos Srs. Deputados. Com certe-
za, V.Exa., como bom nordestino que é, dará o apoio 
indispensável à nossa luta.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Com 

a palavra, pela ordem, o Deputado Julio Semeghini.
O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramen-
te, quero parabenizá-lo pela coragem de desengavetar 
tantos projetos nesta Casa. Votar esta PEC paralela 
era uma vontade desta Casa há muito tempo. 

Parabenizo os Líderes, inclusive o do PSDB, e 
V.Exa., que, com muita sensibilidade, percebeu que 
a votação favorável de ontem foi esmagadora e, para 
agilizar, fez com que hoje ainda pudéssemos votar em 
segundo turno, para deixar claro para o Brasil qual é 
a vontade da Câmara dos Deputados.

Parabenizo especialmente a categoria dos agen-
tes fiscais de renda, liderada pelo Deputado João Edu-
ardo Dado, que realizou brilhante trabalho. No Estado 
de São Paulo, há algum tempo tentávamos corrigir a 
grave injustiça cometida contra esses servidores. Hoje, 
esta Casa fez justiça. Foi o primeiro passo.

Parabéns a esta Casa e a V.Exa., Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Con-

cedo a palavra à Sra. Deputada Alice Portugal. Peço 
que seja o mais breve possível. Sei que S.Exa. encanta 
quando assoma à tribuna, mas há vários oradores que 
desejam usar a palavra.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, apesar 
da longa espera nesta fila, serei rápida.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço ao 
Tribunal da Contas da União que faça auditoria nas 
contas e no contrato de licitação da construção do 
prédio do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, 
em razão da paralisação das obras, por decisão judi-
cial, e de irregularidades nessa licitação, vencida pelo 
BRADESCO.

Peço isso porque vários bancos privados têm 
ganhado licitação para obras públicas concedendo 
vantagens. O BRADESCO, que teve essa licitação 
suspensa, também ofereceu contrato que ampliou 
as contas públicas na Bahia dando vantagens como 
carros a Deputados e Secretários. Não conhecemos 
o contrato.
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Queremos essa auditoria para tomar conhecimen-
to do contrato, que levou vantagens tão grandes para o 
BRADESCO, como a garantia de 20 anos das contas 
correntes dos servidores públicos da Bahia.

O tema é muito sério, mas não há tempo. Quere-
mos buscar o conhecimento público dessas licitações, 
como a de Goiás, que foi judicialmente suspensa.

Muito obrigada.
O SR. MARCO MAIA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar 
que, nas votações anteriores, votei de acordo com 
a orientação do partido. Não estava na Casa porque 
estava acompanhando o Presidente Lula nas cidades 
de Erechim e Coronel Freitas, no Rio Grande do Sul 
e em Santa Catarina, respectivamente, ocasiões em 
que S.Exa. anunciou as medidas do Governo Federal 
contra a seca. 

As bancadas gaúcha e catarinense participaram 
dos atos com muita propriedade. Em Coronel Freitas 
havia 5 mil e em Erechim havia mais 20 mil agricultores 
nas ruas para ouvir do Governo Federal as medidas 
de enfrentamento da seca. 

A presença do Presidente nos honrou muito, 
porque no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, 
em toda a Região Sul, enfrentamos uma seca como 
não se via nos últimos 50 anos. O Governo Lula teve a 
sensibilidade de em apenas 10 dias reunir uma equipe 
ministerial e apresentar uma proposta concreta para 
os nossos agricultores.

Quero deixar registrada nos Anais desta Casa 
a visita do Presidente Lula a Santa Catarina e ao Rio 
Grande do Sul.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JÚLIO CESAR – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JÚLIO CESAR (PFL-PI. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, assistimos na noite de ontem a uma das maio-
res demonstrações de democracia nesta Casa. Tem 
V.Exa. desengavetado vários projetos de interesse do 
povo brasileiro. A votação da reforma da Previdência 
em segundo turno é um exemplo. Esperamos que isso 
também aconteça no dia 29 com a reforma tributária. 

Quero, Sr. Presidente, cumprimentar primeira-
mente V.Exa., mas também as classes beneficiadas 
por essa decisão: os delegados de polícia, liderados 
por este grande delegado Deputado João Campos – 

todos os delegados dos Estados brasileiros; os fiscais 
de renda, classe a que pertenço lá no meu Estado do 
Piauí e que há 2, 3 anos vem lutando pela equipara-
ção: e os advogados. 

Parabéns ao povo brasileiro, aos delegados, aos 
fiscais, aos advogados, mas, acima de tudo, à V.Exa. no 
exercício da Presidência da Câmara dos Deputados.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero 
fazer um pequeno registro, porque, desde que investido 
na função de Vice-Presidente, acho que falei mais do 
que em toda a minha vida, mas não pude fazer um dis-
curso nesta Casa. E eu não seria justo comigo mesmo 
nem me sentiria bem se não fizesse este registro.

Hoje foi um dia glorioso para a Câmara dos Depu-
tados. Começamos com uma sessão solene que come-
morou os 20 anos da redemocratização deste País; re-
alizamos uma segunda sessão solene, de homenagem 
ao Deputado Luis Eduardo Magalhães, companheiro 
de todos os que nesta Casa tiveram o privilégio de com 
ele conviver; e, por último, realizamos uma façanha 
operacional muito difícil nesta Casa. Basta lembrar o 
ano passado e o que aconteceu com a PEC parale-
la. Hoje, com a concordância de todos, conseguimos 
avanços para a sociedade brasileira.

Quero dizer que me sinto orgulhoso de pertencer 
a esta Mesa, orgulhoso de ser parceiro de V.Exa. na 
condução dos trabalhos. E dizer àqueles que às vezes 
preferem olhar o lado mais folclórico, o lado mais en-
graçado, o lado mais popular dos membros da Mesa 
que o que verdadeiramente importa é o resultado.

Em menos de 30 dias, votamos a Lei de Bios-
segurança – o triunfo da luz sobre a obscuridade –, o 
utilização do biodiesel e toda a PEC paralela. 

Só isso, Sr. Presidente, é mais do que suficien-
te para justificar 1 ano de trabalho, e tudo foi feito em 
1 mês.

Claro que os devotos da subserviência, aqueles 
que querem ver esta Casa sempre diminuída, aqueles 
que procuram pinçar algum fato negativo, na tentati-
va de obscurecer tanta coisa positiva que conquis-
tamos nesses 30 dias, jamais se sentirão satisfeitos. 
Mas a esses dedicaremos 2 coisas: primeiro, o nosso 
desprezo profundo; segundo, a consciência do dever 
cumprido.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. IVAN RANZOLIN – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. IVAN RANZOLIN (PP-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na qualidade 
Vice-Líder do meu partido, desejo dizer a V.Exa. que 
hoje é um dia histórico. 

E quero repetir uma das frases ditas por V.Exa. nos 
dias que sucederam a sua eleição: “Dentro de 2 meses, 
toda a imprensa vai estar elogiando esta Casa”.

Eu, que acreditei na sua candidatura desde o 
primeiro dia, devo dizer a V.Exa. que hoje é um dia 
histórico porque estamos vendo o resultado do pro-
cesso legislativo.

Sr. Presidente, V.Exa. e toda a Mesa estão de 
parabéns. A condução do processo adquiriu a confian-
ça dos Srs. Parlamentares, e todos aqui estão tendo 
oportunidade de ver seus projetos tramitando e a Casa 
funcionando de acordo com o que V.Exa. preconizou.

Há muito tenho orgulho do seu trabalho, e agora 
mais ainda, porque vejo resultados, com absoluta inde-
pendência do nosso Poder e preservando a harmonia 
com os outros Poderes.

Sr. Presidente, nós nos orgulhamos do trabalho 
que V.Exa. e toda a Mesa estão fazendo. E estou certo 
de que vamos, no dia 29, cumprir outro compromisso 
de V.Exa. e de toda a Casa: votar a PEC paralela tribu-
tária, destinando mais 1% para as Prefeituras.

Meus parabéns a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – En-

cerrada a votação.
A Presidência vai proclamar o resultado:

VOTARAM:
SIM: 406 
NÃO 01
ABSTENÇÃO: 01
TOTAL: 407 

È APROVADA, EM SEGUNDO TURNO, A PRO-
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 227, DE 
2004.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: 
PEC Nº 227/2004 – SEGUNDO TURNO 
Início Votação: 16/03/2005 20:59 
Fim Votação: 16/03/2005 21:22 
Presidiram a Votação: 
Severino Cavalcanti 
Resultado da Votação 
Sim 406 
Abstenção 1 
Total da Votação 407 
Art. 17 1 
Total Quorum 408 

Orientação 
PT – Sim 
PMDB – Sim 
PFL – Sim 
PSDB – Sim 
PP – Sim 
PTB – Sim 
PL/PSL – Sim 
PPS – Sim 
PSB – Sim 
PDT – Sim 
PCdoB – Sim 
PV – Sim 
PRONA – Sim 
MINORIA – Sim 
GOV. – Sim 
Partido Bloco Voto 

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 
Davi Alcolumbre PFL Sim 
Dr. Benedito Dias PP Sim 
Eduardo Seabra PTB Sim 
Hélio Esteves PT Sim 
Janete Capiberibe PSB Sim 
Jurandil Juarez PMDB Sim 
Total Amapá: 7 

PARÁ 

Anivaldo Vale PSDB Sim 
Ann Pontes 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 Sim 
Raimundo Santos PL PL/PSL Sim 
Wladimir Costa PMDB Sim 
Zé Geraldo PT Sim 
Zenaldo Coutinho PSDB Sim 
Zequinha Marinho S.Part. Sim 
Total Pará: 13 
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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 
Marinha Raupp PMDB Sim 
Natan Donadon PMDB Sim 
Total Rondônia: 3 

ACRE 

Chicão Brígido PMDB Sim 
Henrique Afonso PT Sim 
João Correia PMDB Sim 
Júnior Betão PL PL/PSL Sim 
Nilson Mourão PT Sim 
Perpétua Almeida PCdoB Sim 
Zico Bronzeado PT Sim 
Total Acre: 7 

TOCANTINS 

Darci Coelho PP Sim 
Homero Barreto PTB Sim 
Kátia Abreu PFL Sim 
Pastor Amarildo PMDB Sim 
Ronaldo Dimas PSDB Sim 
Total Tocantins: 5 

MARANHÃO 

Antonio Joaquim PTB Sim 
César Bandeira PFL Sim 
Clóvis Fecury PFL Sim 
Costa Ferreira PSC Sim 
Dr. Ribamar Alves PSB Sim 
Gastão Vieira PMDB Sim 
João Castelo PSDB Sim 
Nice Lobão PFL Sim 
Paulo Marinho PL PL/PSL Sim 
Pedro Fernandes PTB Sim 
Remi Trinta PL PL/PSL Sim 
Sebastião Madeira PSDB Sim 
Terezinha Fernandes PT Sim 
Wagner Lago PP Sim 
Total Maranhão: 14 

CEARÁ 

Almeida de Jesus PL PL/PSL 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 
Gonzaga Mota PSDB Sim 
Inácio Arruda PCdoB Sim 
João Alfredo PT Sim 
José Linhares PP Sim 
José Pimentel PT Sim 
Léo Alcântara PSDB Sim 
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: 20 

PIAUÍ 

Átila Lira PSDB Sim 
B. Sá PPS Sim 
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 
Iberê Ferreira PTB 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 
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PERNAMBUCO 

André de Paula PFL Sim 
Armando Monteiro PTB Sim 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim 
Fernando Ferro PT Sim 
Inocêncio Oliveira PMDB Sim 
Joaquim Francisco PTB Sim 
Jorge Gomes PSB Sim 
José Chaves PTB Sim 
José Mendonça Bezerra PFL Sim 
José Múcio Monteiro PTB Sim 
Luiz Piauhylino PDT Sim 
Maurício Rands PT Sim 
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim 
Paulo Rubem Santiago PT Sim 
Pedro Corrêa PP Sim 
Raul Jungmann PPS Sim 
Renildo Calheiros PCdoB Sim 
Roberto Magalhães PFL Sim 
Severino Cavalcanti PP Art. 17 
Total Pernambuco: 19 

ALAGOAS 

Benedito de Lira PP Sim 
Givaldo Carimbão PSB Sim 
Helenildo Ribeiro PSDB Sim 
João Lyra PTB Sim 
José Thomaz Nonô PFL Sim 
Jurandir Boia PDT Sim 
Olavo Calheiros PMDB Sim 
Rogério Teófilo PPS Sim 
Total Alagoas: 8 

SERGIPE 

Bosco Costa PSDB Sim 
Cleonâncio Fonseca PP Sim 
Ivan Paixão PPS Sim 
João Fontes PDT Sim 
Jorge Alberto PMDB Sim 
José Carlos Machado PFL Sim 
Total Sergipe: 6 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB Sim 
Claudio Cajado PFL Sim 
Colbert Martins PPS Sim 
Coriolano Sales PFL Sim 
Daniel Almeida PCdoB Sim 
Edson Duarte PV Sim 
Geddel Vieira Lima PMDB Sim 
Guilherme Menezes PT Sim 
João Almeida PSDB Sim 
João Carlos Bacelar PFL Sim 

João Leão PL PL/PSL Sim 
Jonival Lucas Junior PTB Sim 
José Carlos Aleluia PFL Sim 
José Carlos Araújo PFL Sim 
Jutahy Junior PSDB Sim 
Luiz Alberto PT Sim 
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim 
Mário Negromonte PP Sim 
Milton Barbosa PFL Sim 
Nelson Pellegrino PT 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: 26 

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 
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 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 Mattos PV 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 
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Odair Cunha PT Sim 
Osmânio Pereira PTB Sim 
Paulo Delgado PT Sim 
Rafael Guerra PSDB Sim 
Roberto Brant PFL Abstenção 
Romel Anizio PP Sim 
Romeu Queiroz PTB Sim 
Saraiva Felipe PMDB Sim 
Sérgio Miranda PCdoB Sim 
Silas Brasileiro PMDB Sim 
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 
Antonio Carlos Biscaia PT Sim 
Bernardo Ariston PMDB Sim 
Carlos Nader PL PL/PSL Sim 
Carlos Santana PT 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 
Francisco Dornelles PP Sim 
Itamar Serpa PSDB Sim 
Jair Bolsonaro PFL Sim 
Jandira Feghali PCdoB Sim 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL Sim 
Jorge Bittar PT 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 
Roberto Jefferson PTB Sim 
Rodrigo Maia PFL Sim 
Sandro Matos PTB Sim 
Simão Sessim PP Sim 
Vieira Reis PMDB Sim 
Total Rio de Janeiro: 39 

SÃO PAULO 

Alberto Goldman PSDB Sim 
Amauri Gasques PL PL/PSL Sim 
Angela Guadagnin PT Sim 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim 
Arlindo Chinaglia PT Sim 
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim 
Ary Kara PTB Sim 
Carlos Sampaio PSDB Sim 
Celso Russomanno PP Sim 
Cláudio Magrão PPS Sim 
Corauci Sobrinho PFL Sim 
Devanir Ribeiro PT 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 
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 
José Mentor PT Sim 
Jovino Cândido PV Sim 
Julio Semeghini PSDB Sim 
Lobbe Neto PSDB Sim 
Luciano Zica PT Sim 
Luiz Antonio Fleury PTB Sim 
Luiza Erundina PSB Sim 
Marcelo Barbieri PMDB Sim 
Marcelo Ortiz PV Sim 
Marcos Abramo PFL Sim 
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Mariângela Duarte PT Sim 
Milton Monti PL PL/PSL Sim 
Nelson Marquezelli PTB Sim 
Neuton Lima PTB Sim 
Professor Irapuan Teixeira PP Sim 
Professor Luizinho PT Sim 
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 
Vanderlei Assis PP Sim 
Vicente Cascione PTB Sim 
Vicentinho PT Sim 
Walter Barelli PSDB Sim 
Wanderval Santos PL PL/PSL Sim 
Zarattini PT Sim 
Zulaiê Cobra PSDB Sim 
Total São Paulo: 56 

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 Sim 
José Roberto Arruda PFL Sim 
Maninha PT Sim 
Osório Adriano PFL Sim 
Sigmaringa Seixas PT Sim 
Tatico PL PL/PSL Sim 
Wasny de Roure PT Sim 
Total Distrito Federal: 7 

GOIÁS 

Barbosa Neto PSB Sim 
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 Canedo PP 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: 17 

MATO GROSSO DO SUL 

Antônio Carlos Biffi PT Sim 
Antonio Cruz PTB Sim 
Geraldo Resende PPS Sim 
João Grandão PT Sim 
Murilo Zauith PFL Sim 
Nelson Trad PMDB Sim 
Vander Loubet PT Sim 
Waldemir Moka PMDB Sim 
Total Mato Grosso do Sul: 8 

PARANÁ 

Abelardo Lupion PFL Sim 
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 Sim 
Dilceu Sperafico PP Sim 
Dr. Rosinha PT Sim 
Dra. Clair PT Sim 
Eduardo Sciarra PFL Sim 
Giacobo PL PL/PSL Sim 
Gustavo Fruet PSDB Sim 
Hermes Parcianello PMDB Sim 
Iris Simões PTB Sim 
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim 
Moacir Micheletto PMDB Sim 
Nelson Meurer PP Sim 
Oliveira Filho PL PL/PSL Sim 
Osmar Serraglio PMDB Sim 
Paulo Bernardo PT Sim 
Ricardo Barros PP Sim 
Total Paraná: 23 

SANTA CATARINA 

Adelor Vieira PMDB Sim 
Carlito Merss PT Sim 
Fernando Coruja PPS Sim 
Gervásio Silva PFL Sim 
Ivan Ranzolin PP Sim 
João Pizzolatti PP Sim 
Leodegar Tiscoski PP Sim 
Paulo Afonso PMDB Sim 
Paulo Bauer PFL Sim 
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Zonta PP Sim 
Total Santa Catarina: 10 

RIO GRANDE DO SUL 

Adão Pretto PT Sim 
Alceu Collares PDT Sim 
Augusto Nardes PP Sim 
Beto Albuquerque PSB Sim 
Darcísio Perondi PMDB Sim 
Enio Bacci PDT 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 
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim 
Milton Cardias PTB Sim 
Nelson Proença PPS Sim 
Onyx Lorenzoni PFL Sim 
Pastor Reinaldo PTB Sim 
Paulo Gouvêa PL PL/PSL Sim 
Total Rio Grande do Sul: 19 

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

redação final da

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 227-E, DE 2004

Altera os arts. 28, 37, 40, 195 e 201 da 
Constituição Federal, para dispor sobre a 
previdência social, e dá outras providên-
cias. 

As mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional: 

Art. 1º Os arts. 28, 37, 40, 195 e 201 da Cons-
tituição Federal passam a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 28.  ................................................
§ 3º Os subsídios do Governador se-

rão fixados em valor, no mínimo, igual a 50% 
(cinqüenta por cento) do subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal.”(NR)

“Art. 37.  ................................................
XI – a remuneração e o subsídio dos 

ocupantes de cargos, funções e empregos 
públicos da administração direta, autárquica 
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 90,25% (no-
venta inteiros e vinte e cinco centésimos por 
cento) do subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, no 
âmbito do Poder Judiciário, aplicável este li-
mite aos membros do Ministério Público, aos 
Procuradores, aos Defensores Públicos, aos 
Delegados de Polícia, aos Advogados e aos 
Agentes Fiscais Tributários dos Estados e do 
Distrito Federal, organizados em carreira;

§ 11. Não serão computadas, para efeito 
dos limites remuneratórios de que trata o in-
ciso XI do caput deste artigo, as parcelas de 
caráter indenizatório previstas em lei.

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI 
do caput deste artigo, fica facultado aos Esta-
dos e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, 
mediante emenda às respectivas Constituições 
e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio 
mensal dos Desembargadores do respectivo 
Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% (no-
venta inteiros e vinte e cinco centésimos por 
cento) do subsídio mensal dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, não se aplican-
do o disposto neste parágrafo aos subsídios 
dos Deputados Estaduais e Distritais e dos 
Vereadores.”(NR)

“Art. 40.  ................................................
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos 
de servidores:

I – portadores de deficiência;
II – que exercem atividades de risco;
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III – cujas atividades sejam exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física.

§ 21. A contribuição prevista no § 18 
deste artigo incidirá apenas sobre as parce-
las de proventos de aposentadoria e de pen-
são que superem o dobro do limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social de que trata o art. 
201 desta Constituição, quando o beneficiá-
rio, na forma da lei, for portador de doença 
incapacitante.”(NR)

“Art. 195.  ..............................................
§ 9º As contribuições sociais previstas 

no inciso I do caput deste artigo poderão ter 
alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, 
em razão da atividade econômica, da utiliza-
ção intensiva de mão-de-obra, do porte da 
empresa ou da condição estrutural do merca-
do de trabalho.

“(NR)
“Art. 201.  ..............................................
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos beneficiários do regime 
geral de previdência social, ressalvados os 
casos de atividades exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a inte-
gridade física e quando se tratar de segurados 
portadores de deficiência, nos termos definidos 
em lei complementar. 

§ 12. Lei disporá sobre sistema especial 
de inclusão previdenciária para atender a traba-
lhadores de baixa renda e àqueles sem renda 
própria que se dediquem exclusivamente ao 
trabalho doméstico no âmbito de sua residên-
cia, desde que pertencentes a famílias de baixa 
renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de 
valor igual a 1 (um) salário-mínimo.

§ 13. O sistema especial de inclusão 
previdenciária de que trata o § 12 deste artigo 
terá alíquotas e carências inferiores às vigen-
tes para os demais segurados do regime geral 
de previdência social.”(NR)

Art. 2º Aplica-se ao valor dos proventos de apo-
sentadorias dos servidores públicos que se aposenta-
rem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitu-
cional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, o disposto 
no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposen-
tadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da 
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas 
pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, 

de 19 de dezembro de 2003, o servidor da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no 
serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá 
aposentar-se com proventos integrais, desde que pre-
encha, cumulativamente, as seguintes condições:

I – 35 (trinta e cinco) anos de contribui-
ção, se homem, e 30 (trinta) anos de contri-
buição, se mulher;

II – 25 (vinte e cinco) anos de efetivo 
exercício no serviço público, 15 (quinze) anos 
de carreira e 5 (cinco) anos no cargo em que 
se der a aposentadoria;

III – idade mínima resultante da redução, 
relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso 
III, alínea a, da Constituição Federal, de 1 (um) 
ano de idade para cada ano de contribuição 
que exceder a condição prevista no inciso I do 
caput deste artigo.

§ 1º Para o professor que comprove tem-
po de efetivo exercício exclusivamente nas 
funções de magistério na educação infantil e 
no ensino fundamental e médio serão reduzi-
dos em 5 (cinco) anos os requisitos a que se 
referem os incisos I e II do caput deste artigo 
e serão considerados, para efeito de redução 
da idade mínima a que se refere o inciso III do 
caput deste artigo, os limites decorrentes do 
art. 40, § 5º, da Constituição Federal.

§ 2º Aplica-se ao valor dos proventos de 
aposentadorias concedidas com base neste 
artigo o disposto no art. 7º da Emenda Cons-
titucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, 
observando-se igual critério de revisão às pen-
sões derivadas dos proventos de servidores 
falecidos que tenham se aposentado em con-
formidade com este artigo.

Art. 4º Enquanto não editada a lei a que se refe-
re o § 11 do art. 37 da Constituição Federal, não será 
computada, para efeito dos limites remuneratórios de 
que trata o inciso XI do caput do mesmo artigo, qualquer 
parcela de caráter indenizatório, assim definida pela 
legislação em vigor na data de publicação da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 5º Os servidores inativos e os pensionistas 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, incluídas suas autarquias e fundações, porta-
dores de doença incapacitante, em gozo de benefícios 
na data de publicação desta Emenda, contribuirão para 
o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constitui-
ção Federal na forma prevista em seu § 21.
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Art. 6º Revoga-se o parágrafo único do art. 6º 
da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 
de 2003.

Art. 7º Esta Emenda Constitucional terá vigência 
retroativa à data de vigência da Emenda Constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

Sala das Sessões, 16 de março de 2005. – José 
Pimentel, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria retorna ao Senado Federal.
A Câmara dos Deputados cumpriu com seu de-

ver e sua obrigação. 
O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nesta 
oportunidade, quero denunciar à Casa uma arma-
ção que está sendo montada no Município de Dias 
D’Ávila, berço da minha trajetória na carreira política: 
a Sra. Jussara, candidata derrotada do Partido Liberal, 
diante da fragorosa derrota que sofreu nas eleições 
passadas, tendo perdido por 3 mil votos, tenta reali-
zar naquele Município um segundo turno, e afirma na 
Justiça leviandades como a de que a vitória do eleito 
teria sido não a concretização de um fato verdadeiro, 
mas a conseqüência de benesses oferecidas durante 
a campanha eleitoral, como colchões, vales-transpor-
te etc. Hoje realizou-se a primeira audiência, amanhã 
teremos outra, e mais uma vez os nossos adversários 
serão desmascarados.

Faço esta denúncia porque não é a primeira vez 
que em Dias D’Ávila eles tentam tumultuar o processo 
político alegando fraudes e inverdades em processo 
judicial. Mas acredito no Poder Judiciário, acredito no 
Ministério Público, acredito nas nossas instituições, e 
tenho certeza de que esses que estão mentindo perante 
a Justiça sofrerão as conseqüências disso no futuro, 
pois responderão a processos. Digo isso agora, Sr. 
Presidente, para que depois possa, como sempre fiz, 
provar minhas afirmações, ao contrário do procedimen-
to que alguns adversários nesta Casa e no Município 
Dias D’Ávila têm adotado, vindo à tribuna para fazer 
denúncias vazias e depois sendo desmascarados na 
Justiça. E eles não se redimem! 

Portanto, Sr. Presidente, trago ao conhecimento 
da Casa este grave fato: os adversários do Prefeito eleito 
de Dias D’Ávila, que não aceitam a derrota democrática 
imposta pelo povo, estão espalhando mentiras, infeliz-

mente com a cobertura de parte da televisão baiana, 
e uso esta tribuna para insurgir-me contra esse tipo 
de prática, que macula a democracia e faz com que os 
políticos sejam mal vistos pela sociedade.

O SR. JAIME MARTINS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PL – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)  – Sr. Presidente Depu-
tado Severino Cavalcanti, inicialmente quero registrar 
que nas votações anteriores votei conforme a orien-
tação do meu partido. 

Aproveito, Sr. Presidente, para parabenizar o 
Governo Federal e os Parlamentares, que merecida-
mente conseguiram para as suas regiões a criação 
de novas universidades federais e a transformação 
de algumas faculdades e centros universitários em 
universidades. 

Quero ainda deixar registrada aqui a indicação 
que encaminhei ao Executivo, por intermédio da Mesa 
Diretora, de criação da Universidade Federal de Divi-
nópolis. Espero que nas próximas votações possamos 
aprovar essa matéria. O Vice-Presidente da República 
José Alencar, com quem estivemos ontem, dá total 
apoio a essa causa.

Finalmente, Sr. Presidente, não poderia deixar de 
parabenizar toda a Câmara Federal, que sob a batuta 
de V.Exa. e da nova Mesa Diretora tem trabalhado em 
um ritmo bastante forte nesta Casa. Os trabalhos co-
meçaram realmente a se desenvolver numa velocidade 
muito maior, a exemplo da aprovação da PEC Paralela 
hoje. Parabenizo a Mesa Diretora e o Presidente Se-
verino Cavalcanti pela aprovação de tantas matérias 
importantes e por estarem desengavetando algumas 
CPIs, como é o caso da que investiga a privatização 
do setor elétrico. 

O Sr. Severino Cavalcanti, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Adelor Vieira, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. ASDRUBAL BENTES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. GILBERTO NASCIMENTO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 
a palavra.
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O SR. GILBERTO NASCIMENTO (PMDB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
inicialmente gostaria de deixar registrado que votei 
com o PMDB na última votação.

Quero ainda, em tempo, parabenizar o Presidente 
Severino Cavalcanti por essa determinação que lhe é 
peculiar e que nestes dias demonstrou com clareza, 
trazendo à pauta projetos até polêmicos que estavam 
parados há algum tempo e agora foram aprovados.

Registro também outra preocupação. Ainda hoje o 
Presidente da Câmara dos Deputados fez uma reunião 
para tratar do projeto da ex-Prefeita de São Paulo Mar-
ta Suplicy, que possibilita o casamento de pessoas do 
mesmo sexo. Lamentamos que essa proposição entre 
em pauta, principalmente num momento como este, e 
desde já registro, de forma clara, que nosso voto será 
totalmente contrário à matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Feito o 
registro.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Esclareço 
aos Srs. Deputados que está restabelecida a ordem de 
inscrição. A Presidência não a tinha em mãos e por essa 
razão houve um pequeno transtorno, motivo por que 
apresenta suas escusas aos Srs. Parlamentares.

O SR. LUIZ BASSUMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIZ BASSUMA (PT-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
segui a orientação do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Concedo 
a palavra ao Deputado Feu Rosa.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU 
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU-
BLICADO.

O SR. DOMICIANO CABRAL – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. DOMICIANO CABRAL (PSDB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, primeiramente, registro que nas 
votações anteriores votei de acordo com a orientação 
do meu partido. 

Sr. Presidente, hoje o Presidente da República 
foi ao Rio Grande do Sul para constatar as conseqü-
ências da seca que assola a região, e aproveito esta 
oportunidade para lembrar a S.Exa., um nordestino, 
que o Nordeste está agonizando, principalmente o 
semi-árido da Paraíba, de Pernambuco – Estado natal 

do Presidente –, do Rio Grande do Norte e do Cea-
rá. O Presidente poderia visitar também aquela área 
para constatar a gravidade da situação e promover as 
ações emergenciais necessárias para minorar tanto 
sofrimento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Sras. e 

Srs. Deputados, informo a V.Exas. que houve uma 
grande confusão, devido à existência de várias listas 
de inscrições. Restabelecida a ordem, para que os 
Srs. Deputados possam fazer uso da palavra, esta 
Presidência informa os nomes dos Deputados inscri-
tos: Carlos Mota, Zé Geraldo, Telma de Souza, Luiz 
Antonio Fleury e Ademir Camilo. 

O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na lista que es-
tava com o Presidente José Thomaz Nonô eu estava 
inscrito logo após o Deputado Claudio Cajado, que 
já falou. Gostaria que a Mesa respeitasse essa lista. 
Afinal, os mais espertos aproveitaram a oportunidade 
para falar. Assim sendo, solicito à Mesa que respeite 
a lista de inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – É verda-
de. Posteriormente, concederei a palavra a V.Exa. pelo 
tempo necessário. 

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
reclamação é a mesma. O Deputado Luiz Couto tem 
razão; S.Exa. é o próximo a falar. Após suas palavras, 
salvo engano, caberia a mim a vez. Ordem é ordem. 

O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou há uma hora 
à mesa, foi feita a troca da lista, que foi passada e re-
passada, e sou o segundo a falar. (Risos.)

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY – Sr. Presidente, 
V.Exa. deve restabelecer a lista. 

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Deixo à 
Mesa a sugestão de que determine à Secretaria a ela-
boração de um formulário apropriado, numericamente 
preordenado, para evitar esse tipo de confusão. Repito: 
sugiro à Secretaria da Mesa e por extensão à Mesa 
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que se estabeleça um formulário padronizado, rubri-
cado por quem estiver na Presidência, a fim de evitar 
situações como esta, própria de balcão de mercearia, 
e não do Parlamento. 

Apresento minhas escusas aos Srs. Parlamen-
tares, e determino a ordem: Deputados Carlos Mota, 
Zé Geraldo, Telma de Souza, Luiz Couto, Luiz Antonio 
Fleury, Ademir Camilo e Luiz Alberto. Solicito a com-
preensão de todos, porque tive de tomar a decisão 
respeitando a ordem das duas listas. 

O SR. CARLOS MOTA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CARLOS MOTA (Bloco/PL – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, hoje foi um dia memorável na história 
desta Casa: aprovamos a PEC Paralela da Previdên-
cia, proposta essa objeto de requerimento de minha 
autoria, que resultou na apreciação do Destaque de 
Votação em Separado nº 13.

Hoje foi realmente um dia muito feliz, em parti-
cular para este Parlamentar, que vem de uma das re-
giões mais pobres do País, o Vale do Jequitinhonha. 
Quero repetir aqui, para o conhecimento do povo: os 
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri terão sua univer-
sidade federal. 

Talvez essas sejam as regiões mais carentes do 
Brasil, e lá o ensino público e gratuito é mais do que 
necessário, é imprescindível. 

Agradeço mais uma vez ao Presidente Lula a sen-
sibilidade e aos companheiros de partido o apoio nessa 
empreitada, que resultará na criação da Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, esperei pacientemente a minha vez para elogiar o 
Exército Brasileiro, que está atuando no oeste do Pará, 
mais precisamente nas Rodovias Cuiabá-Santarém e 
Transamazônica, na região em que foi morta a Irmã 
Dorothy. Desde que o Exército chegou àquela área, há 
apenas 15 dias, os conflitos, os roubos, os assaltos e 
o vandalismo diminuíram 80% em alguns Municípios. 
O Exército brasileiro está sendo chamado até para 
resolver briga de casal, dada a desconfiança daquela 
população nas Polícias Civil e Militar do Estado. 

É triste ter de falar desta tribuna sobre o grau de 
envolvimento das forças policiais paraenses com trá-

fico de drogas, assaltos e roubos, principalmente nos 
últimos tempos. É por isso que a região reivindica a 
presença do Exército brasileiro, que começa a trabalhar 
inclusive na prestação de assistência médica àqueles 
Municípios mais distantes, e em breve ajudará no or-
denamento fundiário, na demarcação de terras e no 
assentamento das tantas famílias que há muito tempo 
esperam uma ação positiva, corajosa e determinada 
do Governo brasileiro.

Parabéns ao Presidente Lula, parabéns ao Exér-
cito brasileiro e parabéns ao povo daquela região, que 
começa a respirar, vendo a Justiça funcionar.

Muito obrigado.
A SRA. TELMA DE SOUZA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 

a palavra.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT – SP. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nestes 
últimos minutos de sessão quero parabenizar a Casa 
pelas votações que tivemos, depois do impasse da 
semana passada, que hoje foi resolvido a contento, 
com a votação completa da PEC Paralela. E estendo 
meus cumprimentos ao Deputado José Pimentel, do 
PT do Ceará, o Relator da PEC. Foi uma tarefa difícil 
e ingrata, mas S.Exa. a cumpriu com galhardia.

Cumprimento também V.Exa., que com habilida-
de e gentileza, neste fim de noite, quando já estamos 
todos cansados, esforçou-se para manter a ordem 
neste plenário e obteve sucesso.

Não haveria coroamento maior para essas 2 se-
manas de trabalho do que a votação relativa à criação 
das universidades e dos centros técnicos de educa-
ção do Brasil. Essa matéria provocou uma corrida por 
universidades nas diversas regiões brasileiras, e isso 
é muito positivo. O Governo Lula está de parabéns por 
propiciar uma competição dessa natureza entre nós. E 
também estão de parabéns a Mesa Diretora e os Par-
lamentares, em particular aqueles que se esforçaram 
para que pudéssemos votar essas matérias hoje. Com 
isso vamos melhorar cada vez mais as condições de 
vida da nossa população.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Agrade-

ço as manifestações carinhosas e aproveito o ensejo 
para associar-me a V.Exa. na manifestação relativa às 
universidades. Meu Estado ficou de fora, mas votei em 
favor de alguns Estados que foram contemplados. 

Minha cidade tem uma universidade, a UNIVILLE, 
uma instituição fundacional que vem há muito tempo 
pleiteando do Governo Federal a oportunidade de se 
transformar numa universidade federal, mas ainda 
não foi contemplada. Talvez no próximo lote de fede-
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ralização – quem sabe? – sejamos também contem-
plados, juntamente com outros Estados que fazem o 
mesmo pleito.

De fato, o Plenário está de parabéns, assim como 
a Mesa Diretora, sob a condução do Presidente Se-
verino Cavalcanti, e os demais Parlamentares que a 
compõem, por terem conduzido tão bem os trabalhos 
nesses 30 dias.

Muito obrigado.
A SRA. TELMA DE SOUZA – Aliás, Sr. Presi-

dente, antes que termine meu tempo, gostaria de lhe 
dizer que a região do ABC foi contemplada com uma 
universidade, e V.Exa. pode ter certeza de que contará 
com nosso voto, para que o Brasil se desenvolva de 
maneira harmônica.

Antes que me esqueça, quero registrar que, nas 
votações anteriores, votei de acordo com a determi-
nação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Joinville e 
a UNIVILLE agradecem o voto antecipado de V.Exa. 
Muito obrigado. 

O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
quero registrar que amanhã estarei em missão oficial 
no meu Estado; portanto, não estarei presente nas 
sessões da Casa.

Em segundo lugar, informo que apresentamos 
requerimento de prorrogação da CPI Extermínio no 
Nordeste para que possamos votar o relatório, que se 
encontra na Comissão desde agosto do ano passa-
do e até hoje não conseguimos votá-lo. Espero que o 
Presidente o coloque em votação neste plenário, a fim 
de encerrarmos os trabalhos da CPI.

Em terceiro lugar, comunico que apresentaremos 
indicação de criação da Universidade Federal do Sertão 
Paraibano. Trata-se de uma região do semi-árido que 
necessita de uma universidade. Já existem campi em 
Patos e em Cajazeiras, além da universidade da cida-
de de Pombal. Vamos trabalhar junto com o Governo 
do Estado e os Prefeitos para pressionar o Governo 
Federal a criar a Universidade Federal.

Sr. Presidente, registro, por fim, o aniversário, no 
dia de hoje, do nosso companheiro Deputado Domi-
ciano Cabral, a quem desejo uma longa vida. Registro 
ainda que ontem foi o aniversário do Bispo Emérito D. 
José Maria Pires, a quem muito respeitamos e vene-
ramos, e esperamos que ainda tenha muito tempo de 
vida pela frente para continuar sua missão de levar o 
Evangelho a todas as pessoas, mas preferencialmente 

aos pobres. Pedimos a Deus que dê a D. José Maria 
Pires, de Minas Gerais, muita saúde e uma longa vida, 
para continuarmos desfrutando do convívio com ele.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – A Presi-
dência associa-se a V.Exa. nas felicitações a tão ilus-
tres personalidades.

O SR. ADEMIR CAMILO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ADEMIR CAMILO (Bloco/PL – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)  – Sr. Presidente, caros 
colegas, nosso desempenho nesta noite é motivo de 
grande orgulho. Como representante nato do Vale do 
Mucuri, associo-me a todos os companheiros que se 
pronunciaram nesse sentido, nesta noite. Quero, em 
especial, fazer uma homenagem ao amigo Deputado 
Carlos Mota, que hoje, tenho plena certeza, fez pelo 
Vale do Jequitinhonha o que era necessário. Como 
autor do requerimento de criação da Universidade do 
Vale do Jequitinhonha, com extensão para o Vale do 
Mucuri, fez justiça a uma das regiões mais pobres do 
País. Espero que em pouco mais de 15 dias possa-
mos votar os recursos necessários à criação dessa 
universidade.

Não poderia deixar de lembrar também outra 
conquista que obtivemos para o Vale do Jequitinho-
nha, por intermédio do Ministro Ciro Gomes, na última 
quinta-feira: a inclusão de mais 44 cidades da região no 
semi-árido nordestino, propiciando a todas as pessoas 
que moram nessas cidades a possibilidade de crédito 
a juros mais baixos junto ao Banco do Nordeste. 

Muito obrigado.
O SR. IVAN RANZOLIN – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. IVAN RANZOLIN (PP – SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é um privi-
légio participar do encerramento desta sessão tendo 
V.Exa. na Presidência. 

Quero, Sr. Presidente, fazer 2 observações. A pri-
meira refere-se à forte chuva de granizo que caiu na 
serra catarinense, criando um sério problema para os 
produtores de maçã, pois destruiu cerca de 50% dos 
pomares. Já fizemos uma peregrinação pelo Banco 
do Brasil e pelo Ministério da Agricultura para pleitear 
a prorrogação dos prazos de financiamento e o segu-
ro agrícola, e aproveitamos para convidar a Direção 
do Banco do Brasil para a grande Festa Nacional da 
Maçã, quando poderemos debater as maneiras como o 
Governo poderá ajudar aqueles agricultores, os quais, 
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dedicados a uma produção de alta qualidade, na maioria 
minifundiários, perderam praticamente toda a safra. 

Amanhã vamos debater no Fórum Catarinen-
se a situação por que passam esses produtores de 
maçã de Santa Catarina. Já discutimos o problema 
da seca. Aliás, o Presidente da República hoje esteve 
no Estado.

O segundo comentário, Sr. Presidente, refere-se 
à educação superior. Os pleitos mais freqüentes que 
recebemos da juventude são os pedidos de bolsa de 
estudo junto às fundações, V.Exa. em Joinville e eu 
em Lajes, na região do Vale do Itajaí, oeste do Estado. 
Ora, temos o dever de buscar uma solução para esse 
problema, que é de todo o Brasil. Amanhã, durante a 
reunião do Fórum, que V.Exa. já presidiu, esse assun-
to tem de ser levantado, com vistas a incentivar os 16 
Deputados da bancada a buscar um projeto de ensino 
superior para Santa Catarina.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Deputado 

Ivan Ranzolin, na verdade, a votação de hoje ensejou 
uma grande esperança para todos nós. Creio que o 
Governo Federal deu passo importantíssimo abrindo 
essas novas universidades em outros Estados.

O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, povo brasileiro que nos acompanha pela 
televisão, nesta memorável noite conseguimos ame-
nizar as maldades perpetradas pelo Governo Federal 
na reforma da Previdência, ao aprovar a PEC Parale-
la. Essa PEC estava encalhada na Casa há um ano 
e meio sem ser votada. Hoje conseguimos incluir os 
delegados nas carreiras de Estado, vinculados aos 
Desembargadores e aos Auditores Fiscais de Tributos, 
de maneira extremamente justa. Meu partido deu uma 
grande contribuição ao texto com o DVS nº 11, que in-
cluiu também as pensionistas, já que não atingimos o 
quorum na votação do destaque em separado.

Esta noite demos uma grande contribuição para o 
País, resgatando, melhorando, aperfeiçoando parte da 
reforma da Previdência, diante do saco de maldades 
que ela incluiu, como a cobrança dos inativos. Portanto, 
todo o texto da reforma foi contemplado. Parabenizo a 
Casa pelo grande trabalho.

Aproveito para lamentar profundamente a alta de 
juros anunciada pelo COPOM, e para dizer que o Pre-
sidente Lula foi homenageado hoje por Olavo Setúbal 
com uma estátua no Banco Itaú. Clóvis Rossi escreveu 
um artigo sobre o assunto.

Sr. Presidente, desejo ainda parabenizar Araca-
ju, que amanhã vai festejar seus 150 anos com uma 
grande festa. Quem conhece aquela cidade apaixo-
na-se por ela. Espero que V.Exa. tenha algum dia a 
oportunidade de visitar a nossa terra, conhecer a nos-
sa Capital, a minha aldeia, a cidade que tanto amo. 
Registro aqui meu carinho, este meu caso de amor, 
talvez inspirado no que disse o poeta: “Ama a terra 
em que nasceste”. 

Parabenizo o povo aracajuano e sergipano.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Deputado 

João Fontes, fica registrado o amor que V.Exa. tem 
por sua terra.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando que 
amanhã, às 10h, haverá sessão solene em comemo-
ração do centenário do Rotary Internacional.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – COMPA-
RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

PARAÍBA

Domiciano Cabral PSDB 
Total de Paraíba 1

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

Ana Alencar PSDB 
Total de Tocantins 1

MARANHÃO

Luciano Leitoa PSB 
Neiva Moreira PDT 
Pedro Novais PMDB 
Total de Maranhão 3

CEARÁ

Gorete Pereira PMDB 
Total de Ceará 1

PIAUÍ

Moraes Souza PMDB 
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Total de Piauí 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL 
Total de Rio Grande Do Norte 1

PARAÍBA

Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba 1

PERNAMBUCO

Marcos de Jesus PL PL/PSL
Ricardo Fiuza PP 
Roberto Freire PPS 
Total de Pernambuco 3

ALAGOAS

João Caldas PL PL/PSL
Total de Alagoas 1

SERGIPE

Heleno Silva PL PL/PSL
Total de Sergipe 1

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL 
Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Jairo Carneiro PFL 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Luiz Carreira PFL 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia 9

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PMDB 
Carlos Melles PFL 
João Magno PT 
Mário Heringer PDT 
Reginaldo Lopes PT 
Total de Minas Gerais 5

RIO DE JANEIRO

Carlos Rodrigues PL PL/PSL
José Divino PMDB 
Reinaldo Betão PL PL/PSL
Total de RIO DE JANEIRO 3
SÃO PAULO
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
João Herrmann Neto PDT 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Medeiros PL PL/PSL

Orlando Fantazzini PT 
Paulo Kobayashi PSDB 
Paulo Lima PMDB 
Xico Graziano PSDB 
Total de São Paulo 8

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Welinton Fagundes PL PL/PSL
Total de Mato Grosso 2

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL PL/PSL
Total de Distrito Federal 1

PARANÁ

Assis Miguel do Couto PT 
José Borba PMDB 
Odílio Balbinotti PMDB 
Selma Schons PT 
Total de Paraná 4

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB 
Jorge Boeira PT 
Luci Choinacki PT 
Valdir Colatto PMDB 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina 5

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB 
Maria do Rosário PT 
Orlando Desconsi PT 
Paulo Pimenta PT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande Do Sul 6

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Encerro 
a sessão, designando para amanhã, quinta-feira, dia 
17, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

Requerimento nº 895/03, da Sra. Janete Capibe-
ribe e outros, nos termos do art. 155 do Regimento In-
terno, solicitando urgência para Projeto de Lei nº 2.057, 
de 1991, do Dep. Aloízio Mercadante, que dispõe sobre 
o Estatuto das Sociedades Indígenas.

Requerimento 1.452/03, do Sr. Sandes Júnior e 
outros, nos termos do art. 155 do Regimento Interno, 
solicitando urgência para apreciação do Projeto de 
Lei nº 4.846, de 1994, do Sr. Francisco Silva, que es-
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tabelece medidas destinadas a restringir o consumo 
de bebidas alcoólicas.

Requerimento nº 1.887/04, dos Srs. Líderes, nos 
termos do art. 155 do Regimento Interno, solicitando 
urgência para apreciação do Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 1.154, de 2004, que aprova o texto do Acor-
do de Sede entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e a Organização do Tratado de Cooperação 
Amazônica (OTCA), celebrado em Brasília, em 13 de 
dezembro de 2002.

Requerimento nº 2.245/04, do Sr. Miguel de Souza 
e outros, nos termos do art. 155 do Regimento Interno, 
solicitando urgência para apreciação do Projeto de Lei 
nº 4.330, de 2004, do Sr. Sandro Mabel, que dispõe 
sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e 
as relações de trabalho dele decorrentes.

Requerimento nº 2.342/04, do Sr. Celso Russo-
manno e outros, nos termos do art. 155 do Regimen-
to Interno, solicitando urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 7.072/02, do Senado Federal, que 
dispõe sobre a concessão de título de transferência 
de posse e de domínio das moradias financiadas com 
recursos do Orçamento Geral da União, preferencial-
mente à mulher.

Requerimento nº 2.359/04, do Sr. Luiz Carlos 
Hauly e outros, nos termos do art. 155 do Regimen-
to Interno, solicitando urgência para apreciação do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.475, de 2004, do 
Senado Federal, que susta os efeitos da Portaria nº 
160, de 13 de abril de 2004, do Ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego.

Requerimento nº 2.364/04, dos Srs. Líderes, nos 
termos do art. 155 do Regimento Interno, solicitando 
urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 3.627/04, 
do Poder Executivo, que institui Sistema Especial de 
Reserva de Vagas para estudantes egressos de es-
colas públicas, em especial negros e indígenas, nas 
instituições públicas federais de educação superior e 
dá outras providências. 

Requerimento nº 2.380/04, do Sr. Pedro Henry e 
outros, nos termos do art. 155 do Regimento Interno, 
solicitando urgência para apreciação do Projeto de Lei 
nº 4.042, do 2004, do Poder Executivo, que autoriza o 
Poder Executivo a doar seis aeronaves T-25 à Força 
Boliviana e seis à Força Aérea Paraguaia.

Requerimento nº 2.389/04, da Sra. Celcita Pi-
nheiro e outros, nos termos do art. 155 do Regimento 
Interno, solicitando urgência para apreciação do Pro-
jeto de Lei nº 4.385, de 2004, da Sra. Celcita Pinhei-
ro, que altera dispositivo do Código Civil que trata do 
abandono voluntário do lar conjugal. 

Requerimento nº 2.393/04, do Sr. Júlio Delgado 
e outros, nos termos do art. 155 do Regimento Interno, 

solicitando urgência para apreciação do Projeto de Lei 
nº 4.428, de 2004, do Senado Federal, que autoriza 
o Poder Executivo a criar Colégio Militar nas cidades 
que especifica.

Requerimento nº 2.576/05, da Sra. Laura Car-
neiro e outros, nos termos do art. 155 do Regimento 
Interno, solicitando urgência para apreciação do Pro-
jeto 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.

Requerimento nº 2.577/05, da Sra. Laura Carneiro 
e outros, nos termos do art. 155 do Regimento Interno, 
solicitando urgência para apreciação do Projeto de Lei 
nº 4.293, de 2004, da Sra. Laura Carneiro, que declara 
Patronesse do Feminismo Nacional a escritora Rose 
Marie Muraro.

Requerimento nº 2.578/05, da Sra. Laura Car-
neiro e outros, nos termos do art. 155 do Regimento 
Interno, solicitando urgência para apreciação do Pro-
jeto de Lei nº 1.963, de 2003, da Sra. Marinha Raupp, 
que torna obrigatório a vacinação contra a rubéola de 
mulheres em idade fértil.

Requerimento nº 2.579/05, da Sra. Laura Carneiro 
e outros, nos termos do art. 155 do Regimento Inter-
no, solicitando urgência para apreciação do Projeto de 
Lei nº 4.153, de 2004, 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.

Requerimento nº 2.580/05, do Sr. Osvaldo Biolchi 
e outros, nos termos do art. 155 do Regimento Interno, 
solicitando urgência para a apreciação do Projeto de 
Lei nº 370, de 2003, do Sr. Osvaldo Biolchi, que altera 
a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que “dispõe 
sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do En-
sino Superior e dá outras providências”. 

Requerimento nº 2.344/04, do Sr. Celso Russo-
manno e outros, nos termos do art. 155 do Regimento 
Interno, solicitando urgência para apreciação do Projeto 
de Lei nº 5.476/01, do Sr. Marcelo Teixeira, que modifica 
a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, determinando 
que a estrutura tarifária dos serviços de telefonia fixa 
comutada, prestados em regime público, seja formada 
apenas pela remuneração das ligações efetuadas. 

Requerimento nº 2.455/05, da Sra. Jandira Fe-
ghali, que solicita a constituição de comissão externa 
para investigar a crise da saúde no município do Rio 
de Janeiro.

Mensagem nº 476/03, do Poder Executivo, so-
licitando a retirada de tramitação do Processo Admi-
nistrativo nº 29830.000421/92, constante do Decreto 
de 16 de julho de 2001, que declara a perempção da 
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concessão outorgada à Rádio Difusora de Presidente 
LTDA, para explorar serviço de radiodifusão em onda 
tropical, na cidade de Presidente Prudente, Estado de 
São Paulo, referente ao item 2 de Mensagem nº 759, 
de 24 de julho de 2001.

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE LEI Nº 333-D, DE 1999 

(Do Sr. Antônio Kandir)

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei 
nº 333-B, de 1999, que altera a Lei nº 9.279, 
de 14 de maio de 1996, que regula direitos 
e obrigações relativos à propriedade indus-
trial; tendo parecer da Comissão de Defesa 
do Consumidor, pela aprovação (Relator: 
Dep. Paulo Lima). Pendente de pareceres 
das Comissões: de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio; e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania.

2 
PROJETO DE LEI Nº 3.987-E, DE 2000 

(Do Sr. Átila Lira)

Discussão, em turno único, da Emen-
da do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 
3.987-C, de 2000, que dispõe sobre o ensi-
no da língua espanhola; tendo pareceres 
das Comissões: de Educação e Cultura 
pela rejeição (Relator: Dep. Paulo Rubem 
Santiago); e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
Bosco Costa).

3 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  

Nº 275-A, DE 2001 
(Do Senado Federal)

Reabertura da discussão, em turno 
único, do Projeto de Lei Complementar nº 
275-A, de 2001, que atualiza a ementa e al-
tera o art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 
20 de dezembro de 1985, que dispõe sobre 
a aposentadoria do funcionário policial, nos 
termos do art. 103, da Constituição Federal, 
para regulamentar a aposentadoria da mu-

lher servidora policial; tendo pareceres: 
da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, pela aprovação (Relatora: 
Dep. Yeda Crusius); da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Públi-
co, pela aprovação (Relator: Dep. Arnaldo 
Faria de Sá); da Comissão de Seguridade 
Social e Família, pela aprovação (Relator: 
Dep. Sebastião Madeira); da Comissão de 
Finanças e Tributação, pela adequação fi-
nanceira e orçamentária deste, e do de nº 
337/02, apensado (Relator: Dep. José Mili-
tão); e da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Redação, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Robson Tuma).

4 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 59-A, DE 1999 
(Da Sra. Nair Xavier Lobo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei Complementar nº 59-A, de 1999, que 
estende os direitos assegurados à trabalha-
dora gestante, nos casos de morte desta, a 
quem detiver a guarda de seu filho; tendo 
pareceres das Comissões: de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela apro-
vação (Relatora: Dep. Vanessa Grazziotin); 
de Seguridade Social e Família, pela apro-
vação (Relatora: Dep. Rita Camata); e de 
Constituição e Justiça e de Redação, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, com substitutivo (Relator: Dep. 
Jaime Martins).

5 
PROJETO DE LEI Nº 1.238-A, DE 2003 

(Do Sr. Luiz Antonio Fleury)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 1.238-A, de 2003, que modifica os 
artigos 291, em seu parágrafo único, 306 
e 308 e revoga o artigo 292 do Código de 
Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997); tendo parecer da Comis-
são de Viação e Transportes, pela aprovação 
(Relator: Dep. Marcelino Fraga). Pendente 
de parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.
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6 
PROJETO DE LEI Nº 536, DE 2003 

(Da Sra. Maninha)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 536, de 2003, que revoga dispositi-
vo da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, 
que dispõe sobre os Juizados Especiais Cí-
veis e Criminais e dá outras providências. 
Pendente de parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania.

Tendo apensado os Projetos de Lei nºs 
2.069/03 e 4.397/04.

7 
PROJETO DE LEI Nº 3.503, DE 2004 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 3.503, de 2004, que define os direi-
tos das vítimas de ações criminosas e regu-
lamenta o art. 245 da Constituição Federal, 
para criar o Fundo Nacional de Assistência 
às Vítimas de Crimes Violentos (Funav), 
além de outras providências. Pendente de 
pareceres das Comissões: de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado; 
de Finanças e Tributação; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Tendo apensados os PLs nºs 7.012/02 
e 2.143/03.

8 
PROJETO DE LEI Nº 1.787-B, DE 1996 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 1.787-B, de 1996, que dispõe sobre 
a proteção da propriedade intelectual de 
topografias de circuitos integrados; tendo 
pareceres: da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática, pela 
aprovação deste, com substitutivo, e das 
emendas de nºs 1/96, 2/96, 3/96, 8/96, 3/99 
e 4/99; pela rejeição das de nºs 4/96, 5/96, 
6/96, 7/96, 9/96, 10/96, 1/99 e 2/99 (Relator: 
Dep. Júlio Semeghini); e da Comissão de 
Educação, Cultura e Desporto, pela apro-
vação deste, com adoção do Substituti-
vo da Comissão da Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática (Relator: Dep. 
Avenzoar Arruda). Pendente de parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

9 
PROJETO DE LEI Nº 7.049-A, DE 2002 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 7.049-A, de 2002, que dispõe 
sobre o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico – FNDCT, 
e dá outras providências; tendo parecer 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, pela aprovação 
(Relatora: Dep. Luíza Erundina). Pendente 
de pareceres das Comissões: de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.554, DE 2005 
(Do Sr. Humberto Michiles)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 1.554, de 2005, 
que susta os efeitos da Resolução nº 168, 
publicada em 22 de dezembro de 2004, do 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 
que estabelece normas e procedimentos 
para a formação de condutores de veículos 
automotores e elétricos, a realização dos 
exames, a expedição de documentos de 
habilitação, os cursos de formação, espe-
cializados, de reciclagem, de acordo com o 
Artigo 150 do Código de Trânsito Brasileiro. 
Pendente de parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania.

Tendo apensado o PDC nº 1.557/05.

11 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  

Nº 187-A, DE 1997 
(Do Sr. Mário Negromonte)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei Complementar nº 187-A, de 1997, 
que cria o Sistema Nacional de Prevenção, 
Fiscalização e Repressão ao Furto e Rou-
bo de Veículos e Cargas, e dá outras provi-
dências; tendo pareceres: da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
pela aprovação, com emenda (Relator: Dep. 
Pedro Valadares); da Comissão de Viação 
e Transportes, pela aprovação deste, com 
emendas, e da emenda adotada pela Co-
missão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional (Relator: Dep. Airton Cascavel); da 
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Comissão de Finanças e Tributação, pela 
adequação financeira e orçamentária deste 
e das emendas adotadas pelas Comissões 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal e de Viação e Transportes (Relator: Dep. 
Félix Mendonça); e da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Redação pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa deste, com emenda, e das emendas 
das Comissões de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional e de Viação e Transportes 
(Relator: Dep. Zenaldo Coutinho).

URGÊNCIA 
(Artigo 151, I, “j”, do Regimento Interno)

Discussão

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

N.º 3.003-A, DE 2003  
(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 

Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 3.003-A, de 2003, 
que aprova a solicitação de o Brasil fazer 
a declaração prevista no artigo 22 da Con-
venção das Nações Unidas contra a Tortu-
ra e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes, reconhecen-
do a competência do Comitê contra a Tor-
tura para receber e analisar denúncias de 
violações dos dispositivos da Convenção; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, 
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
José Mentor).

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.154-A, DE 2004 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.154-A, de 2004, 
que aprova o texto do Acordo de Sede entre 
o Governo da República Federativa do Brasil 
e a Organização do Tratado de Cooperação 
Amazônica (OTCA), celebrado em Brasília, 

em 13 de dezembro de 2002; tendo parece-
res: da Comissão de Finanças e Tributação, 
pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
José Pimentel); e da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, pela cons-
titucionalidade, juridicidade, técnica legis-
lativa e, no mérito, pela aprovação (Relator: 
Dep. Maurício Rands).

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.394-A, DE 2004 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.394-A, de 2004, 
que aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Peru sobre Fa-
cilitação para o Ingresso e Trânsito de seus 
Nacionais em seus Territórios, celebrado 
em Lima, em 10 de fevereiro de 2004; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Odair Cunha).

URGÊNCIA 
(Artigo 151, I, “j”, c/c art. 52, § 6º do Regimento  

Interno)

Discussão

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.559, DE 2005 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.559, de 2005, que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República da Bolívia sobre Faci-
litação para o Ingresso e Trânsito de seus 
Nacionais em seus Territórios, celebrado 
em Santa Cruz da Serra, em 8 de julho de 
2004. Pendente de parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.
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PRIORIDADE

Discussão

16 
PROJETO DE LEI Nº 2.423-A, DE 1989 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 2.423-A, de 1989, que dispõe so-
bre os crimes de tortura, terrorismo, tráfi-
co ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
dando outras providências; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação, pela constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição deste e dos de nºs 24/99, 837/91, 
1.035/91, 2.077/91 e 2.464/91, apensados, e 
pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, 
com emenda apresentada pelo relator, do 
Projeto de Lei nº 1.609/03, apensado (Rela-
tor: Dep. Antônio Carlos Biscaia).

Tendo apensados os PLs nºs 837/91, 
1.035/91, 2.464/91, 2.077/91, 1.609/03, 24/99, 
e 2.063/03.

17 
PROJETO DE LEI Nº 6.912-A, DE 2002 

(Do Senado Federal)

Continuação da discussão, em tur-
no único, do Projeto de Lei nº 6.912-A, de 
2002, que institui ações afirmativas em prol 
da população brasileira afro-descendente; 
tendo parecer da Comissão Especial pela 
constitucionalidade, juridicidade, boa téc-
nica legislativa, adequação financeira e 
orçamentária dos Projetos de Lei de nºs 
6.912, de 2002, 3.198, de 2000, 3.435, de 
2000, e 6.214, de 2002, e, no mérito, pela 
aprovação, com substitutivo, do Projeto de 
Lei nº 3.198, de 2000, e pela rejeição dos 
demais, nos termos do parecer do relator, 
com complementação de voto (Relator: Dep. 
Reginaldo Germano).

Tendo apensados os PLs nºs 3.198/00, 
3.435/00 e 6.214/02.

18 
PROJETO DE LEI Nº 7.198-A, DE 2002 

(Do Senado Federal) 

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 7.198-A, de 2002, que concede 
anistia post mortem a João Cândido Felis-
berto, líder da chamada Revolta da Chibata, 

e aos demais participantes do movimento; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação deste, com emenda, 
e pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição 
do PL 4.455/2001, apensado (Relator: Dep. 
Bispo Rodrigues).

Tendo apensado o PL. 4.455/01.

ORDINÁRIA

Discussão 

19 
PROJETO DE LEI Nº 6.988-A, DE 2002 

(Do Sr. Cabo Júlio)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 6.988-A, de 2002, que acrescenta 
o art. 232-A ao Decreto-Lei 1.001, de 21 de 
outubro de 1969, Código Penal Militar, tipi-
ficando o assédio sexual; tendo pareceres: 
da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, pela aprovação (Relator: 
Dep. José Thomaz Nonô); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, e, no mérito, pela aprovação 
(Relator: Dep. Alceu Collares).

20 
PROJETO DE LEI Nº 4.378-C, DE 1998 

(Do Sr. Milton Mendes)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 4.378-C, de 1998, que regula as 
relações jurídicas entre a agroindústria e o 
produtor rural integrado e dá outras provi-
dências; tendo pareceres: da Comissão de 
Economia, Indústria, Comércio e Turismo, 
pela aprovação, com substitutivo (Relator: 
Dep. Clementino Coelho); da Comissão de 
Agricultura e Política Rural, pela aprovação 
deste, com substitutivo, e pela rejeição do 
substitutivo da Comissão de Economia, In-
dústria, Comércio e Turismo (Relator: Dep. 
Telmo Kirst); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, do substitutivo da Comissão de Agri-
cultura e Política Rural, e d’o substitutivo da 
Comissão de Economia, Indústria, Comércio 
e Turismo (Relator: Dep. Marcos Rolim).

Tendo apensado o PL 4.444/04.
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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 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: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-3-05

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR:

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: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-3-05

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE  
EXPEDIENTE DO MÊS DE MARÇO DE 2005

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 CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-03-05 
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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 BEZERRA. 

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: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Redação Final: 

PROJETO DE LEI Nº 722/03 – do Sr. Mário Heringer 
– que “estabelece o direito de sindicalização para o 

empregado de entidade sindical” e EMENDA DE RE-
DAÇÃO . 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.605/04 – do Sr. Colbert Martins 
– que “modifica o art. 520 da Lei nº 5.869, de 11 de ja-
neiro de 1973 – Código de Processo Civil, conferindo 
efeito devolutivo à apelação, e dá outras providências” 
e EMENDA DE REDAÇÃO . 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

URGÊNCIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.422/04 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 468/2004) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Tcheca sobre Isen-
ção Parcial de Vistos, celebrado em Praga, em 29 de 
abril de 2004”. 
RELATOR: Deputado NEY LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

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. 
Vista conjunta aos Deputados André de Paula e José 
Eduardo Cardozo, em 16/03/2005. 

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 
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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 15/03/2005. 

ESPECIAL 

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. 
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. 

C – 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, 
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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 01/10/2003. 

O DeputadoRicardo Fiuza apresentou votos 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 
08/03/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.937/00 – do Sr. Ricardo Fiuza 
– que “dá nova redação ao artigo 587 da Lei nº 5.869, 
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 07/07/2004. 

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 05/04/2001. 

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: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Sérgio Miranda (PCdoB-MG), pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com 
substitutivo, e da Emenda nº 01 da Comissão de De-
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, com 
subemenda substitutiva, e pela inconstitucionalidade 
da Emenda nº 02 da Comissão de Defesa do Consu-
midor, 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. 

Adiada a votação, por 5 sessões, a requerimento do 
relator, em 16/03/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 2.566/00 – do Sr. Nilson Mourão 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente”. 
(Apensado: PL 3611/2000) 
RELATOR: Deputado RUBINELLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
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do PL 3611/2000, apensado, com substitutivo; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela rejeição do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 15/03/2005. 
Discussão iniciada, em 15/03/2005. 

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 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. 
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 25/08/2004. 

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. 
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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 15/09/2004.
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. 
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. 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 18/03/2005) 

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 1.163/03 – do Sr. Rogério Silva 
– que “altera a redação do caput do art. 551 do Có-
digo de Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, para suprimir a função de revisor no recurso 
de apelação e nos embargos infringentes”. (Apensa-
do: PL 1379/2003) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-03-05 

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. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-03-05 

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. 
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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 no-
vembro de 1996, que dispõe sobre a distribuição gratuita 
de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de 
AIDS, para incluir nesse benefício os portadores dos 
vírus das hepatites, os doentes com hepatites crôni-
cas e com fibrose cística”. (Apensados: PL 2092/2003 
e PL 3706/2004) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

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 munici-
pais no tocante a pagamento de vencimentos e demais 
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: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-03-05 

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. 
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 18/03/2005) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.598/03 – do Sr. André Luiz – que 
“dispõe sobre a proteção dos direitos dos consumidores 
de combustíveis e dá outras providências”. (Apensados: 
PL 2365/2003, PL 3862/2004 e PL 4301/2004) 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.789/03 – do Sr. Elimar Má-
ximo Damasceno – que “dispõe sobre a vedação da 
concessão de patrocínio a eventos que impliquem em 
atos de abuso, maus-tratos, ferimento, mutilação ou 
sacrifício, bem como qualquer outro tipo de sofrimen-
to a animais”. 
RELATOR: Deputado NATAN DONADON. 

PROJETO DE LEI Nº 3.231/04 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “dispõe sobre direitos de propriedade in-
telectual e direitos do consumidor relativos a programas 
de computador, e disciplina sua comercialização”. 
RELATOR: Deputado LUIZ BASSUMA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.565/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre o prazo de postagem dos boletos 
bancários, documentos de cobrança ou similares por 
parte das empresas dos setores públicos e privados 
para clientes e dá outra providências.”” 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.701/04 – do Senado Federal 
– Almeida Lima – (OF. 2527/2004) – que “dispõe sobre 
a emissão de declaração de quitação anual das fatu-
ras pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços 
públicos”. (Apensado: PL 4106/2001) 
RELATOR: Deputado LUIZ BASSUMA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.864/05 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Obriga os supermercados a divulgarem em des-
taque a data de vencimento da validade dos produtos 
incluídos em todas as promoções especiais lançadas 
por estes estabelecimentos.” “ 
RELATOR: Deputado NATAN DONADON. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-03-05 

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. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI-
CO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 

ÚLTIMA SESSÃO: 17-03-05 

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. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-03-05 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 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. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINO-
RIAS 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-03-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.667/04 – do Sr. José Eduardo 
Cardozo – que “dispõe sobre os efeitos jurídicos das 
decisões dos Organismos Internacionais de Proteção 
aos Direitos Humanos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ORLANDO FANTAZZINI. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 18/03/2005) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.104/02 – do Sr. Gastão Vieira 
– que “dispõe sobre inadimplência na prestação de 
contas e cumprimento das normas de programas fe-
derais na área de educação”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-03-05 

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 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-03-05 

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 
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 
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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 MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-03-05 

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 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 

18/03/2005) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.709/04 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “dispõe sobre a proibição 
da construção de novas usinas nucleares até o tér-
mino da construção do depósito definitivo de rejeitos 
radioativos”. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-03-05 

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 RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

LOCAL: Plenário 03 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
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REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 87/05 Do Sr. Luiz Carlos Hauly 
– que “requer a realização de Audiência Pública com a 
presença do Embaixador do Brasil na Argentina, para 
informar sobre os resultados das negociações efetu-
adas pela Argentina no processo de moratória da sua 
dívida externa”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

PRIORIDADE 

MENSAGEM Nº 329/03 – do Poder Executivo – (AV. 
715/2003) – que “submete à consideração do Con-
gresso Nacional o texto da Convenção entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o Governo do 
Estado de Israel Destinada a Evitar a Dupla Tributação 
e Prevenir a Evasão Fiscal em Relação ao Imposto 
sobre a Renda”. 
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 682/04 – do Poder Executivo – (AV. 
1233/2004) – que “submete, ao Congresso Nacional, 
o texto do Protocolo de Intenções entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrâ-
nia sobre Cooperação em Assuntos Relacionados à 
Defesa, assinado, em Brasília, em 21 de outrubro de 
2003”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW. 
PARECER: pela aprovação, com inserção do parágrafo 
que visa salvaguardar a competência do Congresso 
Nacional, insculpida no art. 21, inciso XXIII, alínea “a”, 
da Constituição da República. 
Vista ao Deputado José Thomaz Nonô, em 
15/12/2004. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.272/03 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a Mobilização Nacional e cria o 
Sistema Nacional de Mobilização – SINAMOB”. 
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista à Deputada Maninha, em 24/02/2005. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.219/03 – do Sr. Átila Lins – que 
“revoga a Lei nº 9.614, de 5 de março de 1998”. 
RELATOR: Deputado FEU ROSA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.075/03 – do Sr. Carlos Nader 
– que “estabelece o Sistema de Bolsa de Estudo para 
os Policiais Federais, Civis e Militares, os Bombeiros 
e os Militares Federais”. (Apensados: PL 3006/2004 e 
PL 2321/2003) 
RELATOR: Deputado VIEIRA REIS. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2321/2003, 
e do PL 3006/2004, apensados, nos termos do Subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.785/03 – do Sr. Elimar Máxi-
mo Damasceno – que “determina que os ocupantes 
de cargos em organizações internacionais que repre-
sentem o Governo sejam previamente aprovados pelo 
Senado Federal”. 
RELATOR: Deputado JOÃO HERRMANN NETO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Luiz Carlos Hauly, em 
10/11/2004. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 18/03/05) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.869/05 – do Sr. Roberto Je-
fferson – que “Acrescenta o inciso X ao art. 6º 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”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-03-05 

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. 
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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 peniten-
ciárias e dá outra providências.” 
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO. 

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 preservação do 
local do crime em ocorrências criminais com vítimas 
fatais e envolvendo policiais civis e militares”. 
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.835/05 – do Poder Executivo 
– que “Institui a Gratificação de Condição Especial de 
Função Militar – GCEF, devida aos militares da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos ex-Terri-
tórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima e do 
antigo Distrito Federal, altera dispositivos da Lei nº 
10.486, de 4 de julho de 2002, dispõe sobre a reorga-
nização 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 07 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 185/05 Da Sra. Almerinda de 
Carvalho – que “solicita seja convidado o Sr. Ministro 
da Saúde – Humberto Costa, a comparecer a esta 
comissão para prestar esclarecimentos sobre a arre-
cadação, repasse, destinação e a forma de aplicação 
da CPMF”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

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. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.013/03 – do Senado Federal 
– Tião Viana – que “altera a Lei nº 8.080, de 19 de se-
tembro de 1990, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços correspon-
dentes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME MENEZES. 
PARECER: pela rejeição. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

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. 
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PARECER: pela aprovação deste, do PL 4028/2001, e 
do PL 5425/2001, apensados, com substitutivo. 

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 1.486/03 – do Sr. Orlando Des-
consi – que “dá nova redação a dispositivos das Leis 
nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para 
reduzir a contribuição previdenciária do (a) emprega-
dor (a) doméstico (a) e do (a) empregado (a) domés-
tico (a)”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.487/03 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a inclusão, nas cédulas utilizadas 
em circulação nacional, de elementos que possibilitem 
sua identificação por pessoas portadoras de deficiência 
visual.”” (Apensados: PL 2191/2003 e PL 3336/2004) 
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 2191/2003, e do PL 3336/2004, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.600/03 – do Sr. Orlando Fanta-
zzini – que “introduz o Código de Ética da programação 
televisiva e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.658/03 – do Sr. Alberto Fra-
ga – que “altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.696/03 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “altera o parágrafo 2º do art. 12 da Lei n.º 
9.656, de 3 de junho de 1998, a qual dispõe sobre os 
Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela rejeição deste, e da Emenda 1/2003 
apresentada na Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 1.698/03 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “altera o art. 42 da Lei n.º 8.213, de 24 de julho 
de 1991 a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME MENEZES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.811/03 – da Sra. Laura Car-
neiro – que “acrescenta o art. 258-A à Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.965/03 – do Sr. Edson Duarte 
– que “altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 
que dispõe sobre agrotóxicos, fazendo incluir nos ró-
tulos dos produtos imagens realistas sobre prejuízos 
à saúde causados pelos pesticidas sobre a saúde 
humana”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela aprovação. 

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. 

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. 
PARECER: Relatório Prévio do Dep. Eduardo Paes, 
pela aprovação. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

 (DIA 18/03/2005) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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PROJETO DE LEI Nº 3.427/04 – do Sr. Carlos Mota – 
que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, e a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-03-05 

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. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-03-05 

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. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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”

LOCAL: Plenário 11 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Tema: Inclusão Social da Pessoa Portadora de Defi-
ciência Física. 

Convidados: 

Drª Maria Tereza Mantoan, Especialista em Pedago-
gia da Unicamp;

Drª Eugênia Augusta Gonzaga Fávero, Procuradora 
da República na Área de Cidadania, no estado de 
São Paulo;

Dr. Antônio Borges, titular do Núcleo de Computação 
Eletrônica da UFRJ e criador do software falado para 
cegos; e

Dr. Antônio Mário Sousa Duarte, Presidente da Fede-
ração Nacional de Educação e Integração dos Surdos 
– FENEIS.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  
DESTINADA A INVESTIGAR O PROCESSO  

DE PRIVATIZAÇÃO DAS EMPRESAS DO SETOR 
ELÉTRICO BRASILEIRO E O PAPEL NELE  

DESEMPENHADO PELO BANCO NACIONAL  
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

E SOCIAL – BNDES. 

LOCAL: Plenário 04 – Anexo II 

HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Instalação e Eleição: 

Instalação da Comissão e Eleição do Presidente e dos 
Vice-Presidentes. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS ( 8 DIAS)

DECURSO: 5º Dia
Último Dia: 20/03/2005

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 
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de reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente.”
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS ( 2 DIAS ÚTEIS)

DECURSO: 2º Dia
ÚLTIMO DIA: 17/03/2005

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO referente ao 
Aviso nº 03/2005-CN, “serviços de conservação pre-
ventiva, rotineira e emergencial de rodovias no Estado 
de Mato Grosso.”
RELATOR: Deputado HUMBERTO MICHILES

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES 

EM 16/03/2005: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.388/2004 
PROJETO DE LEI Nº 2.501/2000 
PROJETO DE LEI Nº 2.677/2000 
PROJETO DE LEI Nº 454/2003 
PROJETO DE LEI Nº 1.763/2003 
PROJETO DE LEI Nº 2.072/2003 
PROJETO DE LEI Nº 3.064/2004 
PROJETO DE LEI Nº 4.854/2005 
REQUERIMENTO Nº 2.497/2005 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 

PROJETO DE LEI Nº 4.856/2005 

Comissão de Educação e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 4.842/2005 
PROJETO DE LEI Nº 4.872/2005 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 4.831/2005 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 4.791/2005 
PROJETO DE LEI Nº 4.836/2005 

Comissão de Viação e Transportes: 

PROJETO DE LEI Nº 4.855/2005 

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 57 
minutos.)

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 5.672-A, DE 2001 
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Altera dispositivos da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre 
as sociedades por ações, e dá outras pro-
vidências; tendo parecer da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio pela rejeição deste e da emenda 
apresentada na Comissão (Relator: Dep. 
Júlio Redecker).

Despacho: Às Comissões de: Econo-
mia, Indústria e Comércio Finanças e Tribu-
tação Constituição e Justiça e de Redação 
(Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

EMENDA Nº

USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA  
E COMÉRCIO

Dispõe sobre a dissolução de socie-
dade anônima holding pura.

Art. 1º. Na sociedade anônima cujo ativo for cons-
tituído unicamente por ações ou quotas de outras socie-
dades, verificado o empate na votação, em Assembléia 
Geral, de proposta de dissolução, o juiz, a pedido de 
qualquer acionista e independentemente da realização 
da segunda assembléia a que se refere o art. 129, § 2º, 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, decla-
rá-la-á dissolvida e determinará que a liquidação seja 
feita através da transferência, para os acionistas, pro-
porcionalmente às respectivas participações no capital 
social, das ações ou quotas do ativo.

Parágrafo único. Se a sociedade referida neste 
artigo possuir, também, dinheiro depositado em insti-
tuição financeira, será expedido mandado judicial para 
que ela promova, observadas as normas do Banco 
Central e preservados os direitos de terceiros, o 

encerramento da conta de depósito e entrega do 
saldo aos acionistas, proporcionalmente às respectivas 
participações no capital social.

Art. 2º. Feita a liquidação na forma desta lei, os 
acionistas serão solidariamente responsáveis pelas 
dívidas da sociedade liquidada, inclusive as de natu-
reza fiscal e trabalhista.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.
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Justificação

A liquidação de uma sociedade anônima envolve 
procedimentos complexos previstos na Lei nº 6.404/76, 
tais como a escolha de liquidante, a alienação dos bens 
do ativo e o pagamento das dívidas sociais. 

Estes procedimentos se justificam plenamente 
quando a sociedade anônima explora atividade econô-
mica de produção de bens ou prestação de serviços.

Quando se trata, no entanto, de uma socieda-
de anônima holding pura, que não explora atividade 
econômica, e cujo ativo é constituído inteiramente por 
participações em outras sociedades (isto é, ações ou 
quotas), os complexos procedimentos legais não se 
justificam.

Por outro lado, na holding pura em que o capital 
social está dividido igualmente entre dois sócios (me-
tade para cada um), os procedimentos de liquidação 
podem ser usados para obstaculizar o desfazimento 
da sociedade, em caso de impasse. 

E quando a holding é controladora de uma socie-
dade anônima aberta, os minoritários destas, investi-
dores no mercado de capitais, acabam sendo prejudi-
cados pelo impasse artificialmente criado.

Este projeto de lei visa evitar prejuízos aos mino-
ritários, facilitando a liquidação das sociedades holding 
pura. Prevê uma fórmula simples: em caso de impasse 
na Assembléia Geral da holding, o juiz determina que 
as ações e quotas da sociedade se transfiram para 
os sócios, proporcionalmente à participação deles no 
capital social. 

Se a sociedade liquidada possuir também dinheiro 
depositado em instituição financeira, adota-se fórmula 
igualmente simples: a emissão de mandado judicial 
determinando o encerramento da conta, observadas 
as normas do Banco Central e preservados os direitos 
de terceiros, bem como a entrega do saldo aos sócios, 
proporcionalmente à participação de cada um.

Feita a liquidação nos termos propostos, os cre-
dores da sociedade liquidada poderão cobrar os seus 
créditos de qualquer um dos antigos sócios, que pas-
sam a responder solidariamente pelas dívidas sociais, 
inclusive as de natureza fiscal e trabalhista.

publicação do parecer da COMISSÃO de desenvol-
vimento econômico, indústria e comércio

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei que altera dispositivos 
da Lei das Sociedades Anônimas, tendo em vista uma 
maior proteção dos acionistas minoritários. São modi-
ficados os artigos 15, 137, 161, 172, 254-A e 277 da 
referida Lei, no seguinte sentido:

Artigo 15 – Espécies de Ações

O PL 5672/01 extingue a espécie “preferencial”, 
criando a categoria “especial”, nas companhias objeto 
de desestatização, de propriedade exclusiva do ente 
desestatizante, à qual o estatuto poderá conferir os po-
deres que enumerar, inclusive o de veto às deliberações 
da assembléia-geral nas matérias que especificar. Esta 
classe “especial” foi introduzida pela Lei nº 10.303/01, 
em seu art. 17, § 7º. Aquele projeto, no entanto, man-
teve a existência da categoria preferencial, ainda que 
limitando-a a 50% do total das ações emitidas, o que 
o presente projeto pretende extinguir, significando a 
adoção da regra “one share, one vote”, que concede 
a cada acionista da empresa o direito a voto.

Artigo 137 – Direito de Retirada
O PL 5672/01 mantém o texto da atual legislação, 

mas introduz parágrafo 5º, que passa a incluir os itens 
I a III do art. 136 (criação de ações preferenciais ou 
aumento de classes existentes, alteração nas prefe-
rências, vantagens e condições de resgate ou amorti-
zação de uma ou mais classes de ações preferenciais, 
ou criação de classe mais favorecida e redução do 
dividendo obrigatório) nas disposições do artigo 137, 
isto é, permite o direito de recesso também naqueles 
casos, quando as matérias forem aprovadas no âmbito 
de processos de fusão ou cisão da companhia ou de 
sua incorporação em outra.

Art 161 – Composição e Funcionamento do Con-
selho Fiscal

O PL 5672/01 exige funcionamento permanente 
do Conselho Fiscal das companhias abertas, manten-
do-se as regras atuais para as companhias fechadas, 
ou seja, o Conselho Fiscal poderá funcionar para este 
tipo de companhia nos exercícios sociais em que for 
instalado a pedido dos acionistas.

No § 4º do art. 161, o projeto pretende retirar do 
controlador o poder de eleger a maioria dos membros 
do Conselho Fiscal, conferindo poder aos minoritários, 
desde que representem em conjunto 5% ou mais das 
ações com direito a voto, para elegerem, em votação 
em separado, os membros efetivos e suplentes que, 
somados ao eleito pelos titulares de ações preferen-
ciais sem direito a voto, serão sempre em número 
igual ao dos eleitos pelos acionistas com direito a 
voto, mais um.

Art. 172 – Exclusão do Direito de Preferência
O PL 5672/01 altera o inciso I do art 172 da Lei 

6.404/76, incluindo, expressamente, a restrição ao di-
reito de preferência na hipótese de emissão de ações 
para colocação em bolsa no exterior, 

Art. 254-A – Alienação de Controle
O PL 5672/01 eleva de um mínimo de 80% para 

100% do valor pago por ação com direito a voto, inte-
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grante do bloco de controle, o preço da ação com di-
reito a voto de propriedade dos demais acionistas da 
companhia, nos casos de alienação, direta ou indireta, 
do controle de companhia aberta.

Art. 277, § 1º – Funcionamento do Conselho Fiscal 
das Filiadas

As modificações introduzidas pelo PL 5672/01 
no caso do funcionamento do Conselho Fiscal das 
filiadas são semelhantes às que sugere para o Con-
selho Fiscal da empresa-mãe, isto é, retira-se do con-
trolador o poder de eleger a maioria dos membros do 
citado Conselho.

O PL 5672/01 determina, ainda, prazo de um ano 
para que os estatutos das companhias existentes sejam 
adaptados às novas regras e estabelece normas de 
transição, relativamente às ações preferenciais emitidas 
e subscritas até a data da vigência da nova lei.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cabe à Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio proferir parecer sobre o 
mérito econômico da matéria em tela.

Inicialmente, vale ressaltar que muitas das alte-
rações ora propostas para a Lei das Sociedades Anô-
nimas já foram objeto de exaustivos debates durante 
a tramitação do Projeto de Lei nº 3.155, de 1997, que 
culminou na Lei nº 10.303, disposição legal que refle-
tiu o consenso entre os setores organizados do mer-
cado, envolvendo a atualização da legislação e sua 
adaptação aos princípios de governança corporativa, 
relação equilibrada entre minoritários e controlado-
res, bem como as obrigações destes últimos perante 
a companhia, buscando o atendimento aos distintos 
interesses econômicos envolvidos.

Nesse sentido, reabrir discussões desta natu-
reza após tão curto período de sanção de uma nova 
legislação nos parece impróprio do ponto de vista de 
segurança jurídica, qualidade tão necessária para a 
atração de investimentos estrangeiros e institucionais 
fundamentais ao fortalecimento do mercado de capi-
tais brasileiro.

Com efeito, no que tange à extinção das ações 
preferenciais, em que pesem os argumentos do ilustre 
Autor no sentido de se eliminar a dupla estrutura de 
capital hoje vigente, consideramos imprópria a altera-
ção proposta, uma vez que tal modalidade de ação se 
mostra fundamental para o financiamento das empre-
sas e atende, em contrapartida, a importante segmento 
de investidores que almejam simplesmente participar 
financeiramente dos resultados auferidos pela compa-

nhia aberta. Vale ressaltar que, no bojo do processo de 
alteração da legislação, já se houve por bem reduzir o 
montante relativo das ações preferenciais de 2/3 para 
50% do capital total.

Em relação à composição do Conselho Fiscal, o 
projeto propõe dispositivo idêntico ao que veio a ser 
vetado por ocasião da última etapa do processo legis-
lativo que deu origem à Lei 10.303. De fato, subsistem 
as razões que motivaram o veto, quais sejam a consti-
tuição de excessivo privilégio em favor dos minoritários, 
os quais poderiam escolher dois dos três conselhei-
ros que a Lei prevê como sendo o número mínimo de 
componentes do citado Conselho, possibilitando, como 
bem justificou o veto presidencial naquela ocasião, a 
“ditadura da minoria”, contrariando “o espírito do mo-
derno direito empresarial” bem como uma eventual so-
breposição de interesses particulares ao interesse da 
companhia. Deve-se ter em conta, outrossim, que, se 
for da conveniência da sociedade aberta, nada impede 
que tal disposição possa constar em seu estatuto, não 
sendo adequado, a nosso ver, que caiba à Lei cristali-
zar este entendimento, interferindo demasiadamente 
na iniciativa privada das sociedades empresariais.

Quanto à oferta pública para aquisição de ações, 
a proposta nos parece criar vantagem indevida para 
a minoria acionária ao determinar que a alienação do 
controle de companhia aberta somente poderá ser 
contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, 
de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública 
e aquisição das ações com direito a voto de proprie-
dade dos demais acionistas por preço igual ao valor 
pago por ação com direito a voto, integrante do bloco 
de controle, retomando dispositivo já superado em de-
bates anteriores no Parlamento.

Com efeito, a paridade de valores não se justi-
fica, uma vez que o controlador tem, de fato, o poder 
decisório sobre os destinos da companhia e se respon-
sabiliza civil e criminalmente, perante os demais acio-
nistas e terceiros, quando deste poder venha a abusar, 
contrariando os objetivos da sociedade, a legislação 
ou fazendo seus interesses particulares sobreporem-
se aos interesses sociais.

Pelas razões expostas, e apesar das louváveis 
intenções do Autor, votamos pela rejeição do Projeto 
de Lei nº 5.672, de 2001 e da Emenda apresentada 
na Comissão. 

Sala da Comissão, 2 de junho de 2004. – Depu-
tado Júlio Redecker, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realiza-
da hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 
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5.672/2001, e a emenda apresentada na Comissão, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Júlio Re-
decker. O Deputado Ronaldo Dimas apresentou voto 
em separado. 

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. – Depu-
tado Romeu Queiroz, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO  
RONALDO DIMAS

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre 
Deputado Luiz Carlos Hauly, busca alterar a Lei das 
Sociedades por Ações (Lei 6404 de 15 de dezembro 
de 1976), introduzindo as seguintes inovações:

- Extingue as ações preferenciais. As companhias 
existentes deverão proceder à adaptação de seu es-
tatuto aos preceitos desta Lei no prazo de um ano, a 
contar da data em que entrar em vigor, devendo, para 
este fim, ser convocada assembléia-geral dos acionis-
tas. Essa assembléia geral deliberará sobre o resgate 
ou a amortização e a conversão das ações preferen-
ciais em ações ordinárias, de modo a extingui-las no 
prazo máximo de 10 anos, a contar da data da realiza-
ção da assembléia geral. Até que se esgote tal prazo, 
as disposições da Lei 6404/76, pertinentes a ações 
preferenciais, terão aplicação restrita às ações dessa 
espécie emitidas e subscritas até a data em que esta 
Lei entrar em vigor, considerando-se revogadas a partir 
do término daquele prazo.

– Determina que o direito de reembolso caberá 
também nas seguintes operações, quando realizadas 
em processo de fusão, cisão ou incorporação da com-
panhia: a) criação de ações, ou aumento da classe de 
ações existentes; b) alteração nas vantagens e condi-
ções de resgate ou amortização de ações preferenciais 
e c) redução no dividendo obrigatório;

– Nas companhias abertas, o Conselho Fiscal 
terá funcionamento permanente. O Conselho será 
constituído da seguinte forma: a) os acionistas com 
direito a voto terão direito de eleger, pelo menos, um 
membro e respectivo suplente; b) os titulares de ações 
preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, 
excluídos o controlador, a sociedade controlada ou do 
mesmo grupo e o cônjuge ou parente, até o terceiro 
grau, terão direito de eleger em votação em separa-

do, um membro e respectivo suplente; c) ressalvadas 
as disposições anteriores, os acionistas minoritários, 
desde que representem em conjunto 5% ou mais das 
ações com direito a voto, terão direito de eleger, em 
votação em separado, os membros efetivos e suplentes 
que, somados ao eleito pelos preferencialistas, serão 
sempre em número igual ao dos eleitos pelos acionis-
tas com direito a voto mais um.

– Com relação ao Conselho Fiscal da companhia 
filiada a grupo: a) a sociedade de comando e as filiais 
poderão eleger, pelo menos, um membro e respectivo 
suplente; b) os titulares de ações preferenciais, exclu-
ída a sociedade de comando e as filiais, terão direito 
de eleger, em votação em separado, um membro e 
respectivo suplente; c) ressalvadas as disposições 
anteriores, os acionistas minoritários, desde que re-
presentem, em conjunto, 5% ou mais das ações com 
direito a voto, terão direito de eleger, em votação em 
separado, os membros efetivos e suplentes que, so-
mados ao eleito pelos preferencialistas, serão sempre 
em número igual ao dos eleitos pelas sociedades de 
comando e as filiais mais um.

– Em caso de aumento de capital, as ações, de-
bêntures ou partes beneficiárias conversíveis em ações 
e bônus de subscrição emitidos poderão ser colocados 
à venda em bolsas de valores no exterior.

– A alienação do controle de companhia aberta 
somente poderá ser contratada sob a condição, sus-
pensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue 
a fazer oferta pública de aquisição das ações com di-
reito a voto de propriedade dos demais acionistas da 
companhia, por preço igual ao valor pago por ação 
com direito a voto, integrante do bloco de controle.

– A Lei entra em vigor após decorridos 120 dias 
de sua publicação oficial, aplicando-se, todavia, a par-
tir da data da publicação, às companhias que vierem 
a ser constituídas.

O relator nesta Comissão de Economia, Depu-
tado João Lyra, apresentou parecer pela aprovação 
do projeto com as duas emendas que apresenta. A 
primeira suprime o art. 4º do projeto. Este art. 4º, por 
sua vez, revogava o § 7º do art. 17 da Lei nº 6.404/76 
– dispositivo que permite a criação de ação preferen-
cial de classe especial nas companhias objeto de de-
sestatização.

A segunda emenda, por sua vez dá nova redação 
ao art. 111 da referida Lei, no sentido de reduzir de três 
para um exercício, o prazo máximo que a companhia 
pode deixar de distribuir dividendos aos acionistas 
preferenciais antes que estes recebam os direitos de 
acionistas ordinários. 

Eis o relatório.
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II – Voto

O projeto altera a Lei das Sociedades por Ações 
(Lei 6404/76), introduzindo inovações no tocante a: ex-
tinção das ações preferenciais, direito de reembolso, 
composição do conselho fiscal, negociação de ações 
no exterior e oferta de compra de ações do controle 
de companhia aberta.

De início, impõe destacar a inconveniência do 
projeto em comento, que reabre discussões já exaus-
tivamente debatidas e coloca em risco a estabilidade 
jurídica, tão necessária para atrair os investimentos 
estrangeiros e institucionais.

Com efeito, por ocasião da tramitação do Projeto 
de Lei nº 3.155/97, inúmeros foram os debates em torno 
das alterações aos dispositivos da antiga Lei das So-
ciedades por Ações, sendo certo que a Lei nº 10.303, 
resultado deste processo, representa o consenso entre 
os setores organizados do mercado, orientando-se nos 
princípios da governança corporativa, nos interesses 
da economia, e atentando para a relação entre os acio-
nistas minoritários e controladores, bem como destes 
perante a companhia.

Se a Lei não é ideal, ao menos é fruto de reitera-
das porfias em torno da questão, traduzindo os pontos 
em que foi possível aliar os interesses dos acionistas 
com as necessidades do mercado interno, para ex-
ternamente torná-lo mais competitivo e atraente aos 
investidores.

Destarte, após longo período de acirrados debates 
e sucessivas alterações em cada uma das casas do 
Congresso, bem como com os vetos presidenciais, a 
nova Lei vem finalmente assentar aquilo que se reve-
lou como de comum acordo, propiciando novamente 
ao mercado a estabilidade de que tanto precisa para 
a consecução de suas finalidades. Assim, uma nova 
reforma, sob o pálio de almejar suposta melhoria dos 
dispositivos legais, apenas representa uma ameaça 
à segurança alcançada, sendo certo que vai de en-
contro à política econômica nacional de atrair inves-
timentos estrangeiros, com o escopo de propiciar às 
companhias, desta forma, maior competitividade no 
mercado globalizado.

No tocante à extinção das ações preferenciais, 
em que pesem os argumentos do ilustre deputado para 
dar fim à dupla estrutura do capital nas companhias 
brasileiras, privilegiando o capital votante e extinguindo 
de vez as ações preferenciais, temos que a inovação 
deve ser rejeitada. Não é possível olvidar que, após 
os inúmeros debates ao longo do processo legislati-
vo que deu origem à Lei 10.303, foram mantidas as 
ações preferenciais, seja por ser ainda interessante 
para certos tipos de investidores, mais preocupados 
em auferir a renda proveniente do capital do que pro-

priamente com o destino da companhia (acionistas 
rendeiros), seja por que o mercado brasileiro ainda 
não está preparado para mudança tão drástica, razão 
pela qual considerou-se ser de melhor alvitre apenas 
a diminuição do limite máximo deste tipo de ações, o 
qual passou de dois terços do total de ações emitidas 
a 50% deste montante.

Com relação à composição do Conselho Fiscal, 
o projeto pretende incluir dispositivo de igual teor ao já 
vetado, por ocasião da última etapa do processo legis-
lativo que deu origem à Lei 10.303. Com efeito, subsis-
tem as razões que justificavam o veto, posto constituir o 
dispositivo privilégio excessivo e indevido em favor dos 
minoritários, os quais poderiam escolher dois dos três 
conselheiros que a Lei prevê como sendo o número 
mínimo de componentes do Conselho Fiscal. 

Em que pese a tentativa do Projeto como um todo 
de impedir que os acionistas minoritários sujeitem-se ao 
arbítrio dos controladores, razão não há que justifique 
a beneficiação da minoria em detrimento da maioria, 
com a possível sobreposição de interesses particula-
res aos da companhia. E, neste sentido, o veto presi-
dencial foi fundamentado com excelência, afastando 
de vez a proposta sob o argumento de que a inovação 
viria a possibilitar a “ditadura da minoria”, contrariando 
“o espírito do moderno direito empresarial”. Se for do 
interesse da companhia, tal disposição deve ser re-
fletida em seu estatuto, não cabendo à Lei cristalizar 
tal entendimento, interferindo de forma demasiada na 
iniciativa privada das sociedades empresárias.

No que se refere à oferta pública para aquisição 
de ações, a proposta cria vantagem indevida para a 
minoria acionária, ao determinar que a alienação do 
controle de companhia aberta somente poderá ser con-
tratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de 
que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de 
aquisição das ações com direito a voto de propriedade 
dos demais acionistas da companhia, por preço igual 
ao valor pago por ação com direito a voto, integrante 
do bloco de controle – voltando à versão original do 
chamado “Projeto Kapaz”, superado pelos debates nas 
Comissões do Parlamento. 

Não se justifica a paridade de valores, tendo em 
vista não apenas o fato de que o acionista controla-
dor tem o poder de efetivamente decidir o sentido em 
que se orienta o funcionamento dos órgãos da com-
panhia e as atividades sociais, mas também o fato de, 
justamente pelo poder que possui, estar ele sujeito a 
responsabilidade civil e criminal, perante os demais 
acionistas e terceiros, quando o exerce abusivamente, 
contrariando o fim a que se destina a sociedade, seu 
objeto, sua função social e a lei, ou fazendo sobrepor 
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aos interesses sociais seus próprios interesses par-
ticulares.

Assim, correta está a atual legislação, que impõe 
a diferença de valores como forma de reconhecer as 
peculiaridades que conferem supremacia às ações 
do bloco controlador, que possibilitam a seu proprie-
tário influir de fato no destino da companhia e, por tal 
razão, o submetem à eventual responsabilidade civil 
e criminal.

Deve-se salientar que as emendas apresentadas 
pelo ilustre relator nesta Comissão de Economia pro-
põem inovações pontuais no projeto original que não 
alteram a nossa posição quanto à inconveniência da 
proposição, como um todo, acima explicitada.

Por todo o exposto, voto pela rejeição do PL 
5672/2001, por considerá-lo prejudicial aos interesses 
econômicos e empresariais envolvidos e tendo em 
vista a instabilidade legislativa que ocasiona, gerando 
incertezas aos investidores.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. – Depu-
tado Ronaldo Dimas.

PROJETO DE LEI Nº 835-A, DE 2003 
(Do Sr. Paulo Marinho)

Cria Área de Livre Comércio no Muni-
cípio de Caxias, no Estado do Maranhão, e 
dá outras providências; tendo parecer da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio pela rejeição (relator: 
Dep. Bernardo Ariston).

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio 
Finanças e Tributação Constituição e Justiça 
e de Cidadania(Art. 54)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 835/03, de autoria do nobre 
Deputado Paulo Marinho, cria Área de Livre Comércio 
no Município de Caxias, no Estado do Maranhão, e dá 
outras providências. Seu art. 1º determina a criação des-
sa Área de Livre Comércio, ao passo que o parágrafo 
único especifica que o regime fiscal especial sugerido 
pela proposição em tela aplica-se exclusivamente à área 
de livre comércio a que se refere o caput. Em seguida, 
o art. 2º destaca que se considera integrante da área 
de livre comércio a superfície territorial do respectivo 
município. Por seu turno, o art. 3º estipula que as mer-
cadorias estrangeiras ou nacionais enviadas à área de 

livre comércio serão, obrigatoriamente, destinadas às 
empresas autorizadas a operar nessa área.

Já o art. 4º define que a entrada de mercadorias 
estrangeiras na área de livre comércio far-se-á com a 
suspensão do Imposto de Importação e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados e identifica as situa-
ções, inclusive no caso das mercadorias que deixa-
rem a área de livre comércio, objeto do § 1º, em que 
a suspensão será convertida em isenção. O § 2º do 
mesmo dispositivo ressalta que as mercadorias es-
trangeiras que saírem da área de livre comércio para 
o restante do País estarão sujeitas à tributação no mo-
mento de sua internação, exceto nos casos previstos 
no parágrafo anterior, enquanto o § 3º especifica que 
a industrialização estará sujeita ao cumprimento das 
mesmas normas e requisitos aplicáveis à Zona Franca 
de Manaus, inclusive no que se refere à autorização 
para o funcionamento das empresas. Por sua vez, o 
art. 5º preconiza que as importações de mercadorias 
destinadas à área de livre comércio estarão sujeitas 
aos procedimentos normais de importação, previamen-
te ao desembaraço aduaneiro. A seguir, o art. 6º prevê 
que a saída de mercadorias estrangeiras da área de 
livre comércio para o restante do território nacional 
é considerada, para efeitos fiscais e administrativos, 
como importação normal. 

O art. 7º determina que os produtos nacionais 
ou nacionalizados que entrarem na área de livre co-
mércio estarão isentos do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados, sempre que destinados às finalidades 
mencionadas no caput do art. 4º, ao passo que o pará-
grafo único assegura a manutenção e a utilização dos 
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados 
relativos às matérias-primas, produtos intermediários 
e material de embalagem empregados na industriali-
zação dos produtos entrados na área de livre comér-
cio. Por seu turno, o art. 8º enumera os produtos que 
estão excluídos dos benefícios fiscais de que tratam 
os arts. 4º e 7º. O art. 9º define que o Poder Executivo 
regulamentará a aplicação dos regimes aduaneiros es-
peciais para as mercadorias estrangeiras destinadas à 
área de livre comércio, bem como para as mercadorias 
dela procedentes.

Em seguida, o art. 10 preconiza que o Banco 
Central do Brasil normatizará os procedimentos cam-
biais aplicáveis às operações da área de livre comércio, 
visando a favorecer o seu comércio exterior. Já o art. 
11 prevê que o limite global para as importações da 
área de livre comércio será estabelecido anualmente 
pelo Poder Executivo, observados os critérios que jul-
gar pertinentes, no ato em que o fizer para as demais 
áreas de livre comércio já existentes. Por sua vez, o 
art. 12 especifica que a área de livre comércio será 
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administrada por Superintendência a ser criada com 
essa finalidade específica, a qual coordenará as ações 
necessárias para sua implantação e funcionamento.

O art. 13 determina que a Secretaria da Receita 
Federal exercerá a vigilância e a repressão ao contra-
bando e ao descaminho na área de livre comércio, sem 
prejuízo da competência do Departamento da Polícia 
Federal, ressaltando o parágrafo único que o Poder 
Executivo deverá assegurar os recursos materiais e 
humanos necessários aos serviços de fiscalização e 
controle aduaneiro da área de livre comércio. Por fim, 
o art. 14 preconiza o prazo de 25 anos para a manu-
tenção das isenções e dos benefícios instituídos pela 
proposição.

Em sua justificação, o ilustre Autor informa que o 
município de Caxias, localizado no Leste Maranhense, 
com economia baseada na agricultura, no comércio 
e no extrativismo vegetal, apresenta poucas opções 
de desenvolvimento. Acrescenta que, a exemplo dos 
demais Municípios, Caxias não tem alcançado o cres-
cimento econômico necessário para melhorar signifi-
cativamente as condições de vida da população local. 
Em sua opinião, entretanto, tal situação pode ser re-
vertida, uma vez que o Município situa-se perto de ma-
térias-primas abundantes e de baixo custo. A seu ver, 
uma área de livre comércio representa, justamente, o 
embrião de um processo de crescimento. De acordo 
com o Parlamentar, a implantação de enclaves deste 
tipo no País tem-se mostrado um instrumento efetivo 
de aceleração do desenvolvimento e da melhoria das 
condições de vida das populações afetadas.

O Projeto de Lei nº 835/03 foi distribuído em 
13/05/03, pela ordem, às Comissões de Economia, In-
dústria, Comércio e Turismo, de Finanças e Tributação 
e de Constituição e Justiça e de Redação, em regime 
de tramitação ordinária. Encaminhada a proposição à 
então Comissão de Economia, Indústria, Comércio e 
Turismo em 19/05/03, foi inicialmente designado Rela-
tor, em 27/05/03, o eminente Deputado Gastão Vieira. 
Posteriormente, recebemos, em 26/03/04, a honrosa 
missão de relatá-la. Não se lhe apresentaram emendas 
até o final do prazo regimental para tanto destinado, 
em 04/06/03.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, apreciar a 
matéria quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às 
atribuições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do 
Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Propostas como a que ora é submetida ao nos-
so exame merecem a melhor das atenções por parte 

desta Casa, vez que voltadas para a superação das de-
sigualdades regionais, um dos mais graves problemas 
do País. De fato, parece inacreditável que possam con-
viver duas Nações sob o mesmo nome de Brasil, uma 
delas próspera, moderna, promissora e desenvolvida, 
a outra presa eternamente na armadilha da miséria, 
da pobreza, do atraso e do esquecimento.

Neste sentido, a criação de áreas francas tem 
sido muitas vezes sugerida como um dos possíveis 
mecanismos de aceleração do processo de desenvol-
vimento das regiões menos favorecidas do País. Muito 
embora difiram nas particularidades das legislações a 
ela aplicáveis, as Zonas Francas, as Zonas de Proces-
samento de Exportações e as Áreas de Livre Comér-
cio têm em comum o fato de se submeterem a regime 
tributário específico, voltado para o fomento das ativi-
dades econômicas nos respectivos enclaves.

No caso das Áreas de Livre Comércio, sua im-
plantação destina-se, em tese, a conferir benefícios 
fiscais, sob a forma de suspensão ou de isenção de 
impostos, de modo a favorecer, principalmente, a ex-
pansão comercial dos Municípios que as sediarem. A 
idéia subjacente consiste em reduzir o custo de comer-
cialização de produtos nacionais e importados, incen-
tivando, assim, a instalação de novos empreendimen-
tos e o aumento da demanda por parte de visitantes 
provenientes de outras regiões do País.

Na prática, entretanto, ainda não se dispõe de 
elementos capazes de confirmar a eficácia destas ini-
ciativas, em termos de desenvolvimento da cidade e 
das regiões circunvizinhas e de geração de emprego 
e renda. O funcionamento das poucas Áreas de Livre 
Comércio já autorizadas a operar – como as de Ma-
capá/Santana, Guajará-Mirim e Tabatinga – ainda não 
permite uma conclusão definitiva sobre a sua relação 
custo/benefício. 

De todo modo, porém, o benefício da dúvida 
certamente pode ser mais generoso no caso dos mu-
nicípios localizados em fronteira terrestre na qual não 
haja separação física de uma cidade estrangeira que 
seja, por sua vez, uma área franca. Com efeito, nesta 
situação pode-se argumentar que a implantação de 
uma área de livre comércio no lado brasileiro ajuda-
ria a recuperar parte do movimento comercial perdido 
para o outro país, por conta dos preços mais baixos 
lá praticados. 

Certamente, porém, não é este o caso do muni-
cípio maranhense de Caxias, distante tanto da região 
de fronteira como dos grandes centros econômicos 
do Brasil. Não vemos de que maneira a implantação 
de uma área de livre comércio poderia alavancar o 
desenvolvimento daquela cidade, já que a mera sus-
pensão tributária das mercadorias para lá enviadas, 
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na ausência de uma massa crítica de consumo e 
produção local, não seria suficiente para gerar um 
processo auto-sustentado de estímulo da atividade 
empresarial. Em contrapartida, ter-se-ia que conviver 
com o potencial de distorções resultante da vigência, 
naquele ponto do Maranhão, de um regime tributário 
absolutamente distinto do restante do Estado e de toda 
a região Nordeste.

Concordamos inteiramente com a necessidade de 
o Poder Público implementar estratégias conducentes 
ao resgate econômico e social das regiões menos de-
senvolvidas do País. Não nos parece, entretanto, que 
a alternativa representada pelo projeto em tela seja a 
mais indicada.

Por estes motivos, votamos pela rejeição do 
Projeto de Lei nº 835, de 2003, louvando, porém, as 
elogiáveis intenções de seu eminente Autor.

É o voto, salvo melhor juízo.
Sala da Comissão, 3 de maio de 2004. – Depu-

tado Bernardo Ariston, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realiza-
da hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 
835/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Bernardo Ariston.

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. – Depu-
tado Romeu Queiroz, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 888-A, DE 2003 
(Do Sr. Bispo Wanderval)

Dispõe sobre obrigações dos fabri-
cantes e revendedores de veículos automo-
tores junto ao consumidor; tendo parecer 
da Comissão de Defesa do Consumidor 
pela aprovação (relator: Dep. Renato Co-
zzolino).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe pretende obrigar os 
fabricantes de veículos automotores e suas concessio-
nárias de revenda, na transação de veículos novos ou 
usados, a dar ciência ao consumidor de seus direitos 
sobre o bem transacionado, constantes dos artigos 
12 a 27, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
(Código de Defesa do Consumidor – CDC).

Para isso, o adquirente de veículo novo ou usado 
deverá receber um formulário no qual conste, em letras 
destacadas, a transcrição dos artigos da referida lei, 
devendo assiná-lo, inserindo a data da compra, junto 
com o representante de vendas da revenda ou do fa-
bricante, não podendo, esse formulário assinado ser 
utilizado para que o revendedor ou fabricante se exima 
das obrigações constantes do CDC.

Acrescenta, referido projeto, que se for verificada 
existência de vício de qualidade insanável no veículo o 
fabricante ou revendedor deverá atender a reclamação 
do consumidor no prazo máximo e improrrogável de 15 
(quinze) dias, sob pena de multa equivalente a 120% 
(cento e vinte por cento) do valor do veículo reclama-
do, a ser aplicada pelos órgãos oficiais integrantes do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor –SNDC 
do Estado onde ocorreu a infração. Os recursos pro-
venientes dessa multa serão recolhidos ao fundo perti-
nente à pessoa jurídica de direito público que impuser 
a sanção, gerido pelo respectivo conselho gestor, na 
forma dos artigos 29 a 32 do Decreto nº 2.181, de 20 
de março de 1997.

O autor justifica sua proposição alegando, den-
tre outros pontos, que com freqüência os fabricantes 
e revendedores de veículos descumprem a proteção 
prevista no CDC nas situações em que os consumi-
dores buscam ser atendidos por defeitos em seus ve-
ículos adquiridos.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas à proposição.

II – Voto do Relator

Sem dúvida alguma, o Código de Defesa do Con-
sumidor, em vigor desde 1990, procura regular com 
profundidade as relações de consumo, tendo prestado 
relevante serviço aos consumidores em geral.

Alguns dispositivos, no entanto, nem sempre são 
do conhecimento geral dos consumidores e, às vezes, 
até mesmo dos fabricantes e revendedores.

Em razão disso, freqüentemente, os consumi-
dores são desrespeitados em seus direitos o que faz 
com que o CDC perca sua eficácia.

Para evitar isso, o presente projeto exige que os 
fabricantes de veículos automotores e suas conces-
sionárias, na transação de veículos novos e usados, 
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dêem ciência aos consumidores de seus direitos sobre 
o bem transacionado, garantindo eficácia ao CDC.

Em face do exposto e considerando o inegável 
caráter meritório da proposição, voto favoravelmente 
ao Projeto de Lei nº 888, de 2003.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2004. 
– Deputado Renato Cozzolino, Relator

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei 
nº 888/2003, contra o voto da Deputada Ana Guerra,nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Renato Co-
zzolino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Antonio Fleury – Presidente, Eduardo Seabra 

– Vice-Presidente, Ana Guerra, Celso Russomanno, 
Givaldo Carimbão, Jonival Lucas Junior, José Carlos 
Araújo, Luiz Bittencourt, Marcelo Guimarães Filho, Paulo 
Lima, Selma Schons, Simplício Mário, João Grandão, 
Marcos de Jesus, Natan Donadon e Remi Trinta.

Sala da Comissão, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Luiz Antonio Fleury, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.371-A, DE 2003 
(Do Sr. Fernando de Fabinho)

Dispõe sobre a criação de Área de Li-
vre Comércio no município de Feira de San-
tana, no Estado da Bahia; tendo parecer da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio pela rejeição (relator: 
Dep. Lupércio Ramos).

Despacho: Às Comissões de Economia, 
Indústria e Comércio Finanças e Tributação 
e Constituição e Justiça e de Redação (Art. 
54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio:

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 2.371/03, de autoria do no-
bre Deputado Fernando de Fabinho, dispõe sobre a 
criação de Área de Livre Comércio no município de 
Feira de Santana, no Estado da Bahia. Seu art. 1º de-
termina a criação dessa Área de Livre Comércio, ao 
passo que o parágrafo único especifica que o regime 
fiscal especial sugerido pela proposição em tela apli-
ca-se exclusivamente à área de livre comércio a que 
se refere o caput. Em seguida, o art. 2º destaca que 
se considera integrante da área de livre comércio a 

superfície territorial do respectivo município. Por seu 
turno, o art. 3º estipula que as mercadorias estrangeiras 
ou nacionais enviadas à área de livre comércio serão, 
obrigatoriamente, destinadas às empresas autorizadas 
a operar nessa área.

Já o art. 4º define que a entrada de mercadorias 
estrangeiras na área de livre comércio far-se-á com a 
suspensão do Imposto de Importação e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados e identifica as situa-
ções, inclusive no caso das mercadorias que deixa-
rem a área de livre comércio, objeto do § 1º, em que 
a suspensão será convertida em isenção. O § 2º do 
mesmo dispositivo ressalta que as mercadorias es-
trangeiras que saírem da área de livre comércio para 
o restante do País estarão sujeitas à tributação no mo-
mento de sua internação, exceto nos casos previstos 
no parágrafo anterior, enquanto o § 3º especifica que 
a industrialização estará sujeita ao cumprimento das 
mesmas normas e requisitos aplicáveis à Zona Franca 
de Manaus, inclusive no que se refere à autorização 
para o funcionamento das empresas. Por sua vez, o 
art. 5º preconiza que as importações de mercadorias 
destinadas à área de livre comércio estarão sujeitas 
aos procedimentos normais de importação, previamen-
te ao desembaraço aduaneiro. A seguir, o art. 6º prevê 
que a saída de mercadorias estrangeiras da área de 
livre comércio para o restante do território nacional 
é considerada, para efeitos fiscais e administrativos, 
como importação normal. 

O art. 7º determina que os produtos nacionais 
ou nacionalizados que entrarem na área de livre co-
mércio estarão isentos do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados, sempre que destinados às finalidades 
mencionadas no caput do art. 4º, ao passo que o pará-
grafo único assegura a manutenção e a utilização dos 
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados 
relativos às matérias-primas, produtos intermediários 
e material de embalagem empregados na industriali-
zação dos produtos entrados na área de livre comér-
cio. Por seu turno, o art. 8º enumera os produtos que 
estão excluídos dos benefícios fiscais de que tratam 
os arts. 4º e 7º. O art. 9º define que o Poder Executivo 
regulamentará a aplicação dos regimes aduaneiros es-
peciais para as mercadorias estrangeiras destinadas à 
área de livre comércio, bem como para as mercadorias 
dela procedentes.

Em seguida, o art. 10 preconiza que o Banco 
Central do Brasil normatizará os procedimentos cam-
biais aplicáveis às operações da área de livre comércio, 
visando a favorecer o seu comércio exterior. Já o art. 
11 prevê que o limite global para as importações da 
área de livre comércio será estabelecido anualmente 
pelo Poder Executivo, observados os critérios que jul-
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gar pertinentes, no ato em que o fizer para as demais 
áreas de livre comércio já existentes. Por sua vez, o 
art. 12 especifica que a área de livre comércio será 
administrada por Superintendência a ser criada com 
essa finalidade específica, a qual coordenará as ações 
necessárias para sua implantação e funcionamento.

O art. 13 determina que a Secretaria da Receita 
Federal exercerá a vigilância e a repressão ao contra-
bando e ao descaminho na área de livre comércio, sem 
prejuízo da competência do Departamento da Polícia 
Federal, ressaltando o parágrafo único que o Poder 
Executivo deverá assegurar os recursos materiais e 
humanos necessários aos serviços de fiscalização e 
controle aduaneiro da área de livre comércio. Por fim, 
o art. 14 preconiza o prazo de 25 anos para a manu-
tenção das isenções e dos benefícios instituídos pela 
proposição.

Em sua justificação, o ilustre Autor reconhece que 
não se pode imaginar que as áreas de livre comércio 
sejam capazes de resolver todos os problemas que 
afligem as regiões mais pobres. Para ele, é necessá-
rio que cada uma das muitas propostas semelhantes 
em tramitação nesta Casa seja examinada a partir da 
compreensão de como se darão os encadeamentos 
produtivos. Em suas palavras, o sucesso de uma área 
franca no intuito de promover o desenvolvimento regio-
nal decorre da existência dos fatores que condicionam 
a alocação dos investimentos privados. É o que ocorre, 
na sua opinião, com Feira de Santana, em função de 
sua grande vantagem locacional, da presença de um 
parque industrial bastante diversificado e da disponi-
bilidade de grande oferta de insumos.

O Projeto de Lei nº 2.371/03 foi distribuído em 
07/11/03, pela ordem, às Comissões de Economia, 
Indústria e Comércio, de Finanças e Tributação e de 
Constituição e Justiça e de Redação, em regime de 
tramitação ordinária. Encaminhada a proposição à 
então Comissão de Economia, Indústria e Comércio 
em 11/11/03, foi inicialmente designado Relator, em 
13/11/03, o eminente Deputado Jairo Carneiro. Pos-
teriormente, recebemos, em 26/03/04, a honrosa mis-
são de relatá-la. Não se lhe apresentaram emendas 
até o final do prazo regimental para tanto destinado, 
em 20/11/03.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, apreciar a 
matéria quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às 
atribuições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do 
Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A criação de áreas de livre comércio é, às vezes, 
tida como iniciativa capaz de libertar as regiões menos 
desenvolvidas do País dos grilhões da pobreza e da 
miséria. De acordo com as visões mais apressadas 
da matéria, a implementação de um regime fiscal e 
tributário especial em determinados municípios seria 
condição suficiente para dar partida a um ciclo virtuoso 
de investimento e progresso. 

Os Parlamentares, na condição de representantes 
de um povo tão sofrido, são particularmente interes-
sados na busca de soluções que aliviem um quadro 
desalentador de estagnação e desemprego em mui-
tos rincões do Brasil. Não é por acaso, portanto, que 
se pode verificar a existência de um sem-número de 
propostas em tramitação no Congresso Nacional vol-
tadas, precisamente, para a criação de enclaves de 
livre comercio nos mais diferentes pontos do nosso 
território. A uni-las, o mesmo nobre objetivo de oferecer 
uma esperança de redenção econômica à população 
dos municípios escolhidos para sediar zonas francas 
ou áreas de livre comércio. 

Infelizmente, porém, o Relator de matéria tão com-
plexa como a que ora se nos apresenta deve cingir-se 
aos aspectos objetivos da questão. Neste sentido, é 
forçoso reconhecer que não se tem, até o momento, 
qualquer consenso a respeito da eficácia das áreas de 
livre comércio. Em particular, não se pode dizer que 
os resultados daquelas já implantadas sejam encora-
jadores. Os efeitos positivos esperados não se con-
firmaram e as cidades que as receberam continuam 
com os mesmos problemas que motivaram a implan-
tação daqueles enclaves. A desigualdade regional não 
se reduziu e o emprego e a renda não cresceram na 
proporção que se aventava.

Desta forma, afigura-se-nos temerário autorizar 
a concessão de incentivos fiscais na forma do proje-
to em tela com base em evidências tão limitadas. Em 
nosso ponto de vista, só se poderia lançar mão de ins-
trumentos tão excepcionais, com tão grande potencial 
de distorção, se se tratasse de iniciativa de eficácia 
comprovada, para utilização em regiões realmente 
necessitadas. Não nos parece que uma área de livre 
comércio em Feira de Santana atenda a qualquer des-
sas duas condições.

Por todos estes motivos, votamos pela rejeição 
do Projeto de Lei nº 2.371, de 2003, louvando, porém, 
as elogiáveis intenções de seu ilustre autor.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2004. – Depu-
tado Lupércio Ramos, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou o Projeto de Lei nº 2.371/2003, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Lupércio Ramos, contra 
os votos dos Deputados Fernando de Fabinho, Murilo 
Zauith e Ildeu Araujo.

Participaram da votação os Senhores Depu-
tados:

Romeu Queiroz – Presidente, Ildeu Araujo e Fer-
nando de Fabinho – Vice-Presidentes, Bernardo Aris-
ton, Jorge Boeira, Léo Alcântara, Rubens Otoni, André 
Figueiredo, Lupércio Ramos, Murilo Zauith e Nelson 
Marquezelli.

Sala da Comissão, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Romeu Queiroz, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.252-A, DE 2004 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 561/03

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Guiana so-
bre Isenção Parcial de Vistos, celebrado 
em Brasília, em 30 de julho de 2003; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação (relator: Dep. 
Zenaldo Coutinho).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O projeto de decreto legislativo em exame, ela-
borado pela Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Guiana sobre Isenção Parcial de Vistos, 
celebrado em Brasília, em 30 de julho de 2003.

A proposição referida teve origem na Mensa-
gem nº 561, de 2003, do Sr. Presidente da República, 
acompanhada da Exposição de Motivos nº 561/2003, 
do Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, que 
justifica a assinatura do Acordo porque este reflete o 
interesse dos dois Governos em incrementar o rela-

cionamento bilateral, já bastante positivo, facilitando o 
deslocamento de nacionais brasileiros e guianenses 
entre os territórios de ambos os países com vistas a 
estimular o fluxo turísticos. A respeito, destaca que a 
Guiana vem sendo o único país do continente sul-ame-
ricano para o qual ainda prevalece a exigência de visto 
para portadores de passaporte comum que viajam a 
título de turismo.

Conforme o disposto no art. 32, inciso III, alíneas 
a e do regimento Interno, cabe a esta Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação pronunciar-se 
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicida-
de, técnica legislativa e o mérito do projeto do decreto 
legislativo em tela.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Com relação aos aspectos de competência deste 
Órgão Colegiado, verifica-se que a proposição em tela 
encontra-se acolhida pelo art. 49, inciso I, da Consti-
tuição Federal, visto tratar-se de matéria inserida na 
competência exclusiva do Congresso Nacional, qual 
seja, a ratificação de acordo internacional firmado pelo 
Poder Executivo.

De outra parte, constata-se que o Acordo men-
cionado não contém nenhuma incompatibilidade verti-
cal com os princípios e as normas da Lei Maior. Além 
disso, do ponto de vista regimental, o projeto de de-
creto legislativo se afigura instrumento adequado para 
a regulação, o projeto de decreto legislativo se afigura 
instrumento adequado para a regulação da matéria, nos 
termos do art. 109, inciso II, do regimento Interno.

De modo idêntico, a técnica legislativa e a reda-
ção utilizadas estão em conformidade com os ditames 
da Lei Complementar nº 95, de 1998, alterada pela Lei 
Complementar nº 107, de 2001.

Finalmente, quanto ao mérito, o Acordo citado se 
faz necessário em face da importância dos mecanis-
mos processuais que seu texto abriga, relativamente 
à garantia e à proteção dos direitos e interesses dos 
cidadãos de ambos os Estados signatários.

Diante do exposto, nosso voto é pela constitu-
cionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação do Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 1252, de 2004.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2004. 
– Deputado Zenaldo Coutinho, 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-
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jeto de Decreto Legislativo nº 1.252/2004, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Zenaldo Coutinho.

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. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.429-A, DE 2004 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 281/2004 
MSC Nº 519/2004

Aprova o ato que autoriza a Fundação 
Cultural Enéas Carvalho a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Ipiranga do Piauí, Estado 
do Piauí; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. ANTONIO CARLOS 
BISCAIA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 

refere a Portaria no 717, de 15 de dezembro de 2003, 
que autoriza a Fundação Cultural Enéas Carvalho a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade do Ipiranga do Piauí, Estado do Piauí.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.429, 
de 2004.

Sala da Comissão, 2 de março de 2005. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, 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 
1.429/2004, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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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 1.430-A, DE 2004 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 290/2004 
MSC Nº 523/2004

Aprova o ato que autoriza a ASCOLI 
– Associação Comunitária do Município de 
Lidianópolis a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Lidianópolis, Estado do Paraná; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relatora: 
Dep. Juíza Denise Frossard).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato que se refere 
a Portaria nº 368, de 17 de julho de 2003, que autoriza 
a ASCOLI – Associação Comunitária do Município de 
Lidianópolis a executar, pelo prazo de dez anos, sem 

direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Lidianópolis, Estado do Paraná

De competência conclusiva das Comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania pro-
nunciar-se acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Nada temos a opor quanto à juridicidade da ma-
téria. 

A técnica legislativa e a redação empregadas 
são adequadas, obedecendo às normas estabelecidas 
pela Lei Complementar nº 95, de 1998, alterada pela 
Lei Complementar nº 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.369, 
de 2004.

Sala da Comissão, 22 de dezembro de 2004. 
– Deputada Juíza Denise Frossard, Relatora.

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 1.430/2004, nos termos do Parecer da Relatora, 
Deputada Juíza Denise Frossard.

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-
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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 1.432-A, DE 2004 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 247/2004 
MSC Nº 503/2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão de Pedro 
II a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Pedro II, 
Estado do Piauí; tendo parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa (relator: DEP. MARCE-
LO ORTIZ).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-
re a Portaria no 684, de 9 de dezembro de 2003, que 
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de 
Pedro II a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Pedro II, Estado do Piauí.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.432, 
de 2004.

Sala da Comissão, de de 2004. – Deputado Mar-
celo Ortiz, 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 Legislati-
vo nº 1.432/2004, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Marcelo Ortiz.

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-
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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 1.433-A, DE 2004 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
 Comunicação e Informática) 

TVR Nº 238/2004 
MSC Nº 502/2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul-
tural e Artístico de Nova Olímpia – ADE-
CUAR a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Nova 
Olímpia, Estado do Paraná; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa (relator: Dep. 
Alceu Collares).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 577, de 5 de novembro de 2003, que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Nova Olímpia – ADECUAR a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Nova Olímpia, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.433, 
de 2004.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2004. 
– Deputado Alceu Collares, 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 
1.433/2004, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Alceu Collares.

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 
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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 1.434-A, DE 2004 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 230/2004 
MSC Nº 501/2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção do Movimento de Desenvolvimento 
Social e Radiocomunicação da Cidade de 
São Pedro do Butiá – Amor Butiá – a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Pedro do Bu-
tiá, Estado Rio Grande do Sul; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
Dep. Gonzaga Patriota).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere a Portaria no 468, de 4 de setembro de 2003, que 
autoriza a Associação do Movimento de Desenvolvi-
mento Social e Radiocomunicação da Cidade de São 
Pedro de Butiá – Amor Butiá a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São Pedro do 
Butiá, Estado do Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.434, 
de 2004.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2004. 
– Deputado Gonzaga Patriota, 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 
1.434/2004, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Gonzaga Patriota.

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 
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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 1.442-A, DE 2004 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 215/2004 
MSC Nº 499/2004

Aprova o ato que autoriza a Rádio Co-
munidade Friburgo a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: Dep. Mendes Ribeiro Filho).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a 
Portaria no 231, de 12 de junho de 2003, que autoriza 
a Rádio Comunidade Friburgo a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Nova Friburgo, 
Estado do Rio de Janeiro.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 

pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.442, 
de 2004.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 20054. 
– 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 
1.442/2004, 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.446-A, DE 2004 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1266/2001 
MSC Nº 1066/2001

Aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à Televisão Centro América 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, na cidade de Cuiabá, 
Estado do Mato Grosso; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: Dep. 
Inaldo Leitão).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto de 19 de setembro de 2001, que renova, por 
quinze anos anos, a partir de 4 de dezembro de 1995, 
a concessão outorgada à Televisão Centro América 
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de 
Cuiabá, Estado do Mato Grosso.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-

lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.446, 
de 2004.

Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2004. 
– Deputado Inaldo Leitão, 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 Legislati-
vo nº 1.446/2004, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Inaldo Leitão.

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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.448-A, DE 2004 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 60/2003 
MSC Nº 684/2003

Aprova o ato que autoriza a Sociedade 
Amiga dos Moradores da Vila Nova a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Macatuba, Estado 
de São Paulo; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: Dep. José Divino).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
çãoe e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 362, de 17 de julho de 2003, que 
autoriza a Sociedade Amiga dos Moradores da Vila 
Nova a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Macatuba, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-

lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.448, 
de 2004.

Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2004. 
– Deputado José Divino, 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 Legislati-
vo nº 1.448/2004, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado José Divino.

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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.449-A, DE 2004 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 201/2004 
MSC Nº 171/2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Pompéia a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Pompéia, Estado de São Paulo; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
Dep. Odair Cunha).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 399, de 28 de julho de 2003, que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Pompéia, a executar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, na cidade de Pompéia, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-

lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.449, 
de 2004.

Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2004. 
– Deputado Odair, 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 Legislati-
vo nº 1.449/2004, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Odair Cunha.

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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.450-A, DE 2004 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 204/2004 
MSC Nº 315/2004

Aprova o ato que outorga permissão 
à Nascente Comunicações Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Monga-
guá, Estado de São Paulo; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: Dep. 
Nelson Trad).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere a Portaria no 414, de 14 de agosto de 2003, que 
outorga permissão à Nascente Comunicações Ltda., 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na cidade de Mongaguá, Estado 
de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-

lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.450, 
de 2004.

Sala da Comissão, em 15 de dezembro de 2004. 
– Deputado Nelson Trad, 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 Legislati-
vo nº 1.450/2004, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Nelson Trad.

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.
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SEÇÃO II 

ATA DA MESA

Terceira Sessão Legislativa Ordinária  
da Qüinquagésima Segunda Legislatura

Ata da segunda reunião da Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados, realizada em 16 de mar-
ço de 2005

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil 
e cinco, às oito horas, reúne-se, na residência oficial 
do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, a 
Mesa Diretora, sob a Presidência do Senhor Deputado 
Severino Cavalcanti, Presidente. Presentes os Senho-
res Deputados José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Pre-
sidente; Ciro Nogueira, Segundo Vice-Presidente; Ino-
cêncio Oliveira, Primeiro Secretário; Nilton Capixaba, 
Segundo Secretário; Eduardo Gomes, Terceiro Secre-
tário; João Caldas, Quarto Secretário; Givaldo Carim-
bão, Primeiro Suplente de Secretário; Jorge Alberto, 
Segundo Suplente de Secretário; e Geraldo Resende, 
Terceiro Suplente de Secretário. Havendo número le-
gal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, 
agradecendo a colaboração que vem sendo dada a 
ele pelos membros da Mesa Diretora neste primeiro 
mês de mandato. I – PAUTA DO SENHOR PRESIDEN-
TE. A Mesa Diretora referenda os despachos favorá-
veis, ad referendum, exarados pelo então Senhor Pre-
sidente, Deputado João Paulo Cunha, nos expedientes 
referentes a Ato da Mesa, reembolso de despesas 
médico-hospitalares, missão autorizada e requerimen-
to de informação, conforme a seguir: a) Ato da Mesa: 
1) nº 055, de 2005, que “dispõe sobre o número de 
membros das Comissões Permanentes e a respectiva 
representação numérica das bancadas”, baixado em 
1º/3/2005 e publicado no Diário da Câmara dos Depu-
tados nº 24, de 2 de março de 2005; b) Reembolsos 
de despesas médico-hospitalares: 1) Processo nº 
117.621/04, de interesse do Deputado Michel Temer; 
2) Processo nº 130.507/04, de interesse do Deputado 
Osvaldo Coelho; 3) Processo nº 130.575/04, de inte-
resse do Deputado Zarattini; 4) Processo nº 130.818/04, 
de interesse do Deputado Dr. Rosinha; 5) Processo nº 
130.822/04, de interesse do Deputado Júlio Redecker; 
6) Processo nº 100.681/05, de interesse do Deputado 
Lael Varella; 7) Processo nº 101.482/05, de interesse 
do Deputado Ivo José; 8) Processo nº 102.034/05, de 
interesse do Deputado Affonso Camargo; 9) Processo 
nº 102.035/05, de interesse do Deputado Babá; 10) 
Processo nº 102.124/05, de interesse do Deputado 
Daniel Almeida; 11) Processo nº 102.770/05, de inte-
resse do Deputado Lael Varella; 12) Processo nº 
102.798/05, de interesse do Deputado Joaquim Fran-

cisco; 13) Processo nº 103.339/05, de interesse do 
Deputado Moroni Torgan; 14) Processo nº 103.639/05, 
de interesse do Deputado Mussa Demes; 15) Proces-
so nº 104.224/05, de interesse da Deputada Janete 
Capiberibe; 16) Processo nº 104.232/05, de interesse 
do Deputado Babá; 17) Processo nº 104.361/05, de 
interesse do Deputado Zé Lima; 18) Processo nº 
104.392/05, de interesse do Deputado Cleonâncio 
Fonseca; 19) Processo nº 104.791/05, de interesse do 
Deputado Lael Varella; 20) Processo nº 104.838/05, 
de interesse do Deputado Cleonâncio Fonseca. c) Mis-
são Oficial Autorizada. Relação dos seguintes ofícios 
do ano de 2005 – GPO nºs: 136 a 144, 146 a 149, 151 
a 153, 155 a 162, 164 a 176, 178 a 183, 185 a 228, 
230 a 298, 300 a 323, 325 a 386, 388 a 405. d) Re-
querimentos de Informação: 1 – Nº 2.430/04 – do Sr. 
Claudio Cajado – que “solicita informações ao Ministro 
da Fazenda sobre redução ocorrida nos meses de no-
vembro e dezembro do Fundo de Participação dos 
Municípios, no corrente ano”. Parecer: pela aprovação; 
2 – Nº 2.431/04 – da Sra. Perpétua Almeida – que “so-
licita informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro do 
Trabalho e Emprego, Ricardo Berzoini, relativo ao pro-
grama primeiro emprego”. Parecer: pela aprovação; 3 
– Nº 2.432/04 – do Sr. Luciano Zica – que “solicita in-
formações à Exma. Srª. Ministra de Minas e Energia, 
a serem prestadas pela Centrais Elétricas do Norte do 
Brasil S. A. – ELETRONORTE, sobre contratos de for-
necimento de equipamentos e serviços de moderni-
zação tecnológica (RETROFIT) dos Sistemas de Pro-
teção, Controle e Supervisão das Subestações do 
Estado do Maranhão”. Parecer: pela aprovação; 4 – Nº 
2.433/04 – do Sr. Luciano Zica – que “solicita informa-
ções à Exma. Srª. Ministra de Minas e Energia, a serem 
prestadas pela Centrais Elétricas do Brasil – ELETRO-
BRÁS e suas subsidiárias, sobre reivindicações de 
desequilíbrio econômico-financeiro de prestadores de 
serviços, fornecedores, empreiteiros e construtores, 
nos contratos firmados com as empresas do grupo 
ELETROBRÁS”. Parecer: pela aprovação; 5 – Nº 
2.434/04 – da Sra. Juíza Denise Frossard – que “soli-
cita informações aos Senhores Ministros da Justiça, 
da Defesa e Chefe do Gabinete de Segurança Institu-
cional, sobre o andamento do inquérito, que investiga 
o desaparecimento, no início do ano, de cinco das trin-
ta pistolas Glock encomendadas pelo Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da República”. 
Parecer: pela aprovação; 6 – Nº 2.435/05 – do Sr. Luiz 
Antonio Fleury – que “solicita informações ao Ministro 
das Cidades sobre a fixação de mudanças nas espe-
cificações dos extintores de incêndio através da Re-
solução Nº 157, de 22 de abril de 2004”. Parecer: pela 
aprovação; 7 – Nº 2.436/05 – do Sr. Edson Duarte – que 
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“solicita informações à Exma. Sra. Marina Silva, Minis-
tra do Meio Ambiente, sobre a implantação do projeto 
da indústria Veracell na Bahia”. Parecer: pela aprova-
ção; 8 – Nº 2.437/05 – do Sr. Edson Duarte – que “so-
licita informações ao Sr. Ministro da Justiça, Márcio 
Thomás Bastos, sobre inquéritos abertos na Polícia 
Federal referente a operação de emissoras clandesti-
nas associadas ao narcotráfico”. Parecer: pela apro-
vação; 9 – Nº 2.438/05 – do Sr. Davi Alcolumbre – que 
“solicita informações ao Ministro do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, acerca dos processos de servido-
res que aguardam pagamentos de retroativos de pen-
são e outros”. Parecer: pela aprovação; 10 – Nº 2.439/05 
– do Sr. Milton Cardias – que “solicita informações ao 
Sr. Ministro da Justiça sobre ações do Ministério para 
a solução dos problemas carcerários brasileiros”. Pa-
recer: pela aprovação; 11 – Nº 2.440/05 – do Sr. Edu-
ardo Paes – que “solicita informações ao Sr. Ministro 
de Estado da Fazenda, a respeito das operações dos 
Governos que tenham refinanciado a dívida com a 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN”. Parecer: pela 
aprovação; 12 – Nº 2.441/05 – do Sr. Eduardo Paes 
– que “solicita informações ao Sr. Ministro-Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República, à respeito de 
suposta férias de um grupo de 15 (quinze) amigos de 
Luiz Cláudio, filho do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, em dependências públicas oficiais”. Parecer: pela 
aprovação; 13 – Nº 2.442/05 – da Comissão de Finan-
ças e Tributação e Nelson Bornier – que “solicita infor-
mações ao Poder Executivo – Ministério da Fazenda 
– acerca da estimativa de renúncia fiscal decorrente 
dos Projetos de Lei nºs 5.327 e 4.051, ambos de 2001”. 
Parecer: pela aprovação; 14 – Nº 2.443/05 – do Sr. 
Rodrigo Maia – que “solicita informações ao Sr. Minis-
tro das Educação sobre a proposta de revalidação 
automática dos diplomas dos estudantes brasileiros 
de Medicina graduados em Cuba”. Parecer: pela apro-
vação; 15 – Nº 2.444/05 – do Sr. Roberto Freire – que 
“solicita informações ao Ministro do Turismo sobre os 
convênios celebrados pela Pasta e pelo Instituto Bra-
sileiro de Turismo com a Federação Brasileira de Con-
vention & Visitors Bureaux”. Parecer: pela aprovação; 
16 – Nº 2.445/05 – do Sr. José Carlos Aleluia – que 
“solicita informações à Sra. Ministra de Estado de Mi-
nas e Energia sobre desligamentos súbitos de energia 
elétrica, constantemente ocorridos”. Parecer: pela apro-
vação; 17 – Nº 2.446/05 – da Sra. Kátia Abreu – que 
“solicita informações junto ao Ministro da Defesa , José 
Alencar, sobre o noticiado uso de jato da Força Aérea 
Brasileira e Lancha da Marinha do Brasil pelo filho do 
Presidente da República e um grupo de amigos que 
passaram férias no Palácio da Alvorada no mês de 
julho de 2004”. Parecer: pela aprovação; 18 – Nº 

2.447/05 – do Sr. Alberto Goldman – que “solicita in-
formações ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão sobre nova metodologia de apuração do 
superavit primário”. Parecer: pela aprovação; 19 – Nº 
2.448/05 – do Sr. José Carlos Aleluia – que “solicita 
informações ao Sr. Ministro dos Transportes sobre as 
causas que levaram a queda da ponte Capivari no qui-
lômetro 42 da Rodovia Régis Bittencourt (BR 116) e a 
conservação das pontes federais”. Parecer: pela apro-
vação; 20 – Nº 2.449/05 – do Sr. Gastão Vieira – que 
“solicita informação ao Sr. Ministro da Educação a res-
peito dos recursos liberados para o Governo do Esta-
do do Maranhão, no exercício de 2004”. 

Parecer: pela aprovação; 21 – Nº 2.450/05 – do 
Sr. Max Rosenmann – que “solicita informações à Sra. 
Ministra de Estado de Minas e Energia sobre contratos 
firmados pela Itaipu Binacional”. Parecer: pela aprova-
ção; 22 – Nº 2.451/05 – da Sra. Vanessa Grazziotin – 
que “solicita do Ministério da Saúde informações acer-
ca do mapa da contaminação ambiental no Brasil”. 
Parecer: pela aprovação; 23 – Nº 2.452/05 – da Sra. 
Vanessa Grazziotin – que “solicita do Ministério da 
Justiça informações acerca da implementação de me-
didas de combate a pirataria contidas no Relatório 
Final da CPI da Pirataria”. Parecer: pela aprovação; 24 
– Nº 2.453/05 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que “so-
licita do Ministério da Fazenda informações acerca da 
implementação de medidas de combate a pirataria 
contidas no Relatório Final da CPI da Pirataria”. Pare-
cer: pela aprovação; 25 – Nº 2.454/05 – da Sra. Vanes-
sa Grazziotin – que “solicita ao Senhor Ministro da 
Educação, informações sobre o FUNDEF (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamen-
tal e de Valorização do Magistério)”. Parecer: pela 
aprovação; 26 – Nº 2.455/05 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “solicita ao Senhor Ministro da Previdên-
cia Social informações sobre o processo de recadas-
tramento de aposentados e pensionistas do Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS”. Parecer: pela 
aprovação; 27 – Nº 2.457/05 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “solicita ao Senhor Ministro do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome informações sobre 
o Programa Bolsa – Família, do Governo Federal”. Pa-
recer: pela aprovação; 28 – Nº 2.458/05 – da Sra. Va-
nessa Grazziotin – que “solicita ao Senhor Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior infor-
mações acerca do Contrato firmado entre o Governo 
Brasileiro e o Fundo Monetário Internacional – FMI, 
para revitalizar o Centro de Biotecnologia na Amazô-
nia”. Parecer: pela aprovação; 29 – Nº 2.459/05 – da 
Sra. Vanessa Grazziotin – que “solicita ao Senhor Mi-
nistro da Ciência e Tecnologia, informações acerca do 
Contrato firmado entre o Governo Brasileiro e o Fundo 
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Monetário Internacional – FMI, para revitalizar o Cen-
tro de Biotecnologia da Amazônia – CBA”. Parecer: 
pela aprovação; 30 – Nº 2.460/05 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “solicita ao Senhor Ministro dos Trans-
portes informações acerca do cronograma de execução 
da BR – 319 (Manaus – Porto Velho)”. Parecer: pela 
aprovação; 31 – Nº 2.461/05 – da Sra. Alice Portugal 
– que “solicita ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da De-
fesa informações acerca do inquérito instaurado para 
investigar a incineração de documentos da repressão 
política na Base Aérea de Salvador, Bahia”. Parecer: 
pela aprovação; 32 – Nº 2.462/05 – do Sr. Arnaldo Fa-
ria de Sá – que “solicita ao Senhor Ministro de Estado 
da Previdência Social que esclareça à esta Casa do 
Congresso Nacional, em especial a este parlamentar, 
sobre o “eventual” convênio do Ministério da Previdên-
cia Social com o Fundo Monetário Internacional – FMI, 
para que o mesmo injete capital, com o objetivo de 
acompanhar as concessões dos benefícios do INSS, 
principalmente, a gestão das despesas e receitas do 
Órgão”. Parecer: pela aprovação; 33 – Nº 2.463/05 – da 
Sra. Vanessa Grazziotin – que “solicita do Ministério 
da Educação informações acerca da implementação 
de medidas de combate a pirataria contidas no Rela-
tório Final da CPI da Pirataria”. Parecer: pela aprova-
ção; 34 – Nº 2.464/05 – da Sra. Vanessa Grazziotin – 
que “solicita do Ministério das Relações Exteriores 
informações acerca da implementação de medidas de 
combate a pirataria contidas no Relatório Final da CPI 
da Pirataria”. Parecer: pela aprovação; 35 – Nº 2.465/05 
– da Sra. Vanessa Grazziotin – que “solicita à Senho-
ra Ministra de Minas e Energia informações sobre o 
processo de execução do Programa Luz Para Todos, 
do Governo Federal, no estado do Amazonas”. Pare-
cer: pela aprovação; 36 – Nº 2.466/05 – do Sr. Claudio 
Cajado – que “solicita informações junto ao Ministério 
dos Transportes, quanto aos recursos gastos nas ru-
bricas de conservação preventiva e emergencial no 
Estado da Bahia, bem como o montante de recursos 
arrecadados e efetivamente aplicados oriundos da 
CIDE”. Parecer: pela aprovação; 37 – Nº 2.467/05 – do 
Sr. Eduardo Paes – que “solicita ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado da Previdência Social in-
formações sobre todos os fundos de pensão que estão 
sendo assumidos pelos controladores”. Parecer: pela 
aprovação; 38 – Nº 2.468/05 – da Sra. Thaís Barbosa 
– que “solicita informações ao Ministério das Comuni-
cações a respeito de serviços de radiodifusão”. Pare-
cer: pela aprovação; 39 – Nº 2.469/05 – do Sr. Marcos 
Abramo – que “solicita informações ao Sr. Ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento a respeito das 
ações que são realizadas pelo ministério na qual estão 
ligadas a proteção à entidade familiar”. Parecer: pela 

aprovação; 40 – Nº 2.470/05 – do Sr. Marcos Abramo 
– que “solicita informações ao Sr. Ministro das Cidades 
a respeito das ações que são realizadas pelo ministé-
rio na qual estão ligadas a proteção à entidade fami-
liar”. Parecer: pela aprovação; 41 – Nº 2.471/05 – do 
Sr. Marcos Abramo – que “solicita informações ao Sr. 
Ministro da Ciência e Tecnologia a respeito das ações 
que são realizadas pelo ministério na qual estão liga-
das a proteção à entidade familiar”. Parecer: pela apro-
vação; 42 – Nº 2.472/05 – do Sr. Marcos Abramo – que 
“solicita informações ao Sr. Ministro da Cultura a res-
peito das ações que são realizadas pelo ministério na 
qual estão ligadas a proteção à entidade familiar”. Pa-
recer: pela aprovação; 43 – Nº 2.473/05 – do Sr. Mar-
cos Abramo – que “solicita informações ao Sr. Ministro 
do Desenvolvimento Agrário respeito das ações que 
são realizadas pelo ministério na qual estão ligadas a 
proteção à entidade familiar”. Parecer: pela aprovação; 
44 – Nº 2.474/05 – do Sr. Marcos Abramo – que “soli-
cita informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome a respeito das ações que 
são realizadas pelo ministério na qual estão ligadas a 
proteção à entidade familiar”. Parecer: pela aprovação; 
45 – Nº 2.475/05 – do Sr. Marcos Abramo – que “soli-
cita informações ao Sr. Ministro do Esporte a respeito 
das ações que são realizadas pelo ministério na qual 
estão ligadas a proteção à entidade familiar”. Parecer: 
pela aprovação; 46 – Nº 2.476/05 – do Sr. Marcos 
Abramo – que “solicita informações ao Sr. Ministro da 
Previdência Social a respeito das ações que são rea-
lizadas pelo ministério na qual estão ligadas a proteção 
à entidade familiar”. Parecer: pela aprovação; 47 – Nº 
2.477/05 – do Sr. Marcos Abramo – que “solicita infor-
mações ao Sr. Ministro da Saúde a respeito das ações 
que são realizadas pelo ministério na qual estão liga-
das a proteção à entidade familiar”.Parecer: pela apro-
vação; 48 – Nº 2.478/05 – do Sr. Marcos Abramo – que 
“solicita informações ao Sr. Ministro do Trabalho e Em-
prego a respeito das ações que são realizadas pelo 
ministério na qual estão ligadas a proteção à entidade 
familiar”. Parecer: pela aprovação; 49 – Nº 2.479/05 
– do Sr. Marcos Abramo – que “solicita informações 
ao Sr. Ministro do Transporte a respeito das ações que 
são realizadas pelo ministério na qual estão ligadas a 
proteção à entidade familiar”. Parecer: pela aprovação; 
50 – Nº 2.480/05 – da Sra. Juíza Denise Frossard – que 
“solicita ao Exmo. Senhor Ministro – Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República informações sobre 
a rotina de controle, acompanhamento e fiscalização 
adotada pelo Senhor Presidente da República para 
conhecer e reprimir eventuais atos contrários a deter-
minação legal dos senhores Ministros de Estado e 
Secretários Especiais da Presidência da República, 
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todos eles auxiliares diretos do Exmo. Senhor Presi-
dente, quando Suas Excelências se utilizam de verbas 
de diárias e passagens aéreas em viagens ao exterior”. 
Parecer: pela aprovação; 51 – Nº 2.481/05 – do Sr. 
Antonio Carlos Mendes Thame – que “solicita informa-
ções ao Sr. Ministro das Cidades sobre a destinação 
dos recursos financeiros do Ministério”. Parecer: pela 
aprovação; 52 – Nº 2.482/05 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “solicita informações ao Sr. Mi-
nistro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
sobre a destinação dos recursos financeiros do Minis-
tério”. Parecer: pela aprovação; 53 – Nº 2.483/05 – do 
Sr. Alceu Collares – que “solicita informações ao Sr. 
Ministro de Estado da Justiça, Dr. Márcio Thomaz Bas-
tos, quanto ao descumprimento do disposto na Lei Nº 
9.454, de 7 de abril de 1997”. Parecer: pela aprovação; 
54 – Nº 2.484/05 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Tha-
me – que “solicita informações ao Sr. Ministro da Edu-
cação sobre a destinação dos recursos financeiros do 
Ministério”. Parecer: pela aprovação; 55 – Nº 2.485/05 
– do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “solicita 
informações ao Sr. Ministro da Saúde sobre a destina-
ção dos recursos financeiros do Ministério”. Parecer: 
pela aprovação; 56 – Nº 2.486/05 – do Sr. Feu Rosa 
– que “solicita informações ao Sr. Ministro das Rela-
ções Exteriores sobre a Organização “Voluntários da 
Paz””. Parecer: pela aprovação; 57 – Nº 2.487/05 – do 
Sr. Júlio Cesar – que “solicita informações à Senhora 
Ministra de Estado das Minas e Energia sobre a tra-
gédia ocorrida na Hidrelétrica Boa Esperança, situada 
no município de Guadalupe, no Piauí”. Parecer: pela 
aprovação; 58 – Nº 2.488/05 – do Sr. Júlio Cesar – que 
“solicita informações à Senhora Ministra de Estado das 
Minas e Energia sobre a arrecadação da Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE) em 2004 e sua 
aplicação”. Parecer: pela aprovação; 59 – Nº 2.490/05 
– do Sr. Eduardo Cunha – que “solicita seja encami-
nhado Requerimento de Informações ao Senhor Mi-
nistro das Comunicações”. Parecer: pela aprovação; 
60 – Nº 2.491/05 – do Sr. Júlio Cesar – que “solicita 
informações ao Sr. Ministro de Estado do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior sobre financia-
mentos concedidos ao Nordeste pelo BNDES”. Parecer: 
pela aprovação; 61 – Nº 2.492/05 – do Sr. Júlio Cesar 
– que “solicita informações ao Sr. Ministro de Estado 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
sobre financiamentos concedidos à Embraer a seus 
fornecedores e parceiros pelo BNDES”. Parecer: pela 
aprovação; 62 – Nº 2.493/05 – da Sra. Jandira Fegha-
li – que “solicita ao Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, no âmbito da Secretaria de Patrimô-
nio da União, informações sobre os de imóveis da 
União no município do Rio de Janeiro”. Parecer: pela 

aprovação; 63 – Nº 2.494/05 – do Sr. Luciano Zica – que 
“solicita à Excelentíssima Ministra de Minas e Energia 
informações sobre a participação da Petrobras nos 
campos de petróleo de Jubarte e Mexilhão”. Parecer: 
pela aprovação; 64 – Nº 2.495/05 – do Sr. Luciano Zica 
– que “solicita ao Excelentíssimo Ministro da Justiça 
informações sobre providências adotadas para o es-
clarecimento de seguidos sequestros de auditores da 
Receita Federal no Aeroporto de Viracopos, em Cam-
pinas – SP”. Parecer: pela aprovação; 65 – Nº 2.497/05 
– do Sr. Rodrigo Maia – que “solicita informações ao 
Sr. Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome sobre o Programa Fome Zero Indígena e o re-
passe de R$ 5 milhões de reais ao Governo do Mato 
Grosso do Sul”. Parecer: pela aprovação; 66 – Nº 
2.498/05 – do Sr. José Carlos Aleluia – que “solicita 
informações ao Sr. Ministro da Integração Nacional 
sobre a desapropriação por utilidade pública e interes-
se social de 350 mil hectares de terras às margens do 
Rio São Francisco”. Parecer: pela aprovação. II – PAU-
TA DO SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE. A 
Mesa Diretora aprova os pareceres proferidos por Sua 
Excelência nos seguintes processos referentes a re-
embolso de despesas médico-hospitalares: 1) Proces-
so nº 130.792/04, de interesse da Deputada Telma de 
Souza. Parecer: “Nos termos da instrução do processo, 
do parecer do Diretor-Geral e, de acordo com o dis-
posto no Ato da Mesa nº 24/83, submeto o processo 
à elevada apreciação da Mesa Diretora, opinando pelo 
DEFERIMENTO da solicitação.”; 2) Processo nº 
5.346/05, de interesse do Deputado Salvador Zimbal-
di. Parecer: “Nos termos da instrução do processo, do 
parecer do Diretor-Geral e, de acordo com o disposto 
no Ato da Mesa nº 24/83, submeto o processo à ele-
vada apreciação da Mesa Diretora, opinando pelo DE-
FERIMENTO da solicitação.”; 3) Processo nº 101.235/05, 
de interesse da Deputada Iriny Lopes. Parecer: “Nos 
termos da instrução do processo, do parecer do Dire-
tor-Geral e, de acordo com o disposto no Ato da Mesa 
nº 24/83, submeto o processo à elevada apreciação 
da Mesa Diretora, opinando pelo DEFERIMENTO da 
solicitação.”; 4) Processo nº 104.021/05, de interesse 
do Deputado Neiva Moreira. Parecer: “Nos termos da 
instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, 
de acordo com o disposto no Ato da Mesa nº 24/83, 
submeto o processo à elevada apreciação da Mesa 
Diretora, opinando pelo DEFERIMENTO da solicita-
ção.”; 5) Processo nº 104.173/05, de interesse do 
Deputado Paulo Kobayashi. Parecer: “Nos termos da 
instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, 
de acordo com o disposto no Ato da Mesa nº 24/83, 
submeto o processo à elevada apreciação da Mesa 
Diretora, opinando pelo DEFERIMENTO da solicita-
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ção.”; 6) Processo nº 104.228/05, de interesse do 
Deputado Joaquim Francisco. Parecer: “Nos termos 
da instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral 
e, de acordo com o disposto no Ato da Mesa nº 24/83, 
submeto o processo à elevada apreciação da Mesa 
Diretora, opinando pelo DEFERIMENTO da solicita-
ção.”; 7) Processo nº 104.304/05, de interesse da 
Deputada Telma de Souza. Parecer: “Nos termos da 
instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, 
de acordo com o disposto no Ato da Mesa nº 24/83, 
submeto o processo à elevada apreciação da Mesa 
Diretora, opinando pelo DEFERIMENTO da solicita-
ção.”; 8) Processo nº 104.877/05, de interesse do 
Deputado Helenildo Ribeiro. Parecer: “Nos termos da 
instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, 
de acordo com o disposto no Ato da Mesa nº 24/83, 
submeto o processo à elevada apreciação da Mesa 
Diretora, opinando pelo DEFERIMENTO da solicita-
ção.”; 9) Processo nº 104.974/05, de interesse do 
Deputado Mauro Passos. Parecer: “Nos termos da ins-
trução do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de 
acordo com o disposto no Ato da Mesa nº 24/83, sub-
meto o processo à elevada apreciação da Mesa Dire-
tora, opinando pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 
10) Processo nº 105.231/05, de interesse do Deputado 
Dr. Rodolfo Pereira. Parecer: “Nos termos da instrução 
do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo 
com o disposto no Ato da Mesa nº 24/83, submeto o 
processo à elevada apreciação da Mesa Diretora, opi-
nando pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 11) Pro-
cesso nº 106.529/05, de interesse do Deputado Simão 
Sessim. Parecer: “Nos termos da instrução do proces-
so, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo com o 
disposto no Ato da Mesa nº 24/83, submeto o proces-
so à elevada apreciação da Mesa Diretora, opinando 
pelo DEFERIMENTO da solicitação.”; 12) Processo nº 
107.154/05, de interesse do Deputado Max Rosen-
mann. Parecer: “Nos termos da instrução do processo, 
do parecer do Diretor-Geral e, de acordo com o dis-
posto no Ato da Mesa nº 24/83, submeto o processo 
à elevada apreciação da Mesa Diretora, opinando pelo 
DEFERIMENTO da solicitação.”. Em continuação, a 
Mesa Diretora aprova, por unanimidade, os ressarci-
mentos de despesas médicas, nos termos do parecer 
do Relator, Senhor Deputado Ciro Nogueira, instruídos 
nos seguintes processos: 1) nº 116.395/04, de interes-
se da Deputada Laura Carneiro. Parecer: “A Deputada 
Laura Carneiro solicita o ressarcimento de despesas 
médicas no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), re-
ferente a pagamento de honorários médicos. Nos ter-
mos da instrução do processo, pareceres da Diretoria-
Geral e do Departamento Médico, conclui-se que o 
atendimento poderia ter sido feito no Departamento 

Médico da Câmara dos Deputados. Entretanto, con-
forme processos encaminhados anteriormente, ocorreu 
o atendimento de solicitações de ressarcimento no 
mesmo sentido. Desta forma, submeto a solciitação à 
elevada apreciação da Mesa Diretora.”; 2) nº 119.265/04, 
de interesse da Deputada Laura Carneiro. Parecer: “A 
Deputada Laura Carneiro solicita o ressarcimento de 
despesas médicas no valor de R$ 400,00 (quatrocen-
tos reais), referente a pagamento de honorários mé-
dicos. Nos termos da instrução do processo, pareceres 
da Diretoria-Geral e do Departamento Médico, conclui-
se que o atendimento poderia ter sido feito no Depar-
tamento Médico da Câmara dos Deputados. Entretan-
to, conforme processos encaminhados anteriormente, 
ocorreu o atendimento de solicitações de ressarcimen-
to no mesmo sentido. Desta forma, submeto a solici-
tação à elevada apreciação da Mesa Diretora.”; 3) nº 
123.401/04, de interesse do Deputado Dr. Heleno. Pa-
recer: “Nos termos da instrução do processo, parece-
res da Diretoria-Geral e do Departamento Médico, 
referente ao recibo de fl. 02, no valor de R$ 150,00 
(cento e cinqüenta reais), foram observadas as dispo-
sições do Ato da Mesa nº 24/83; e, quanto ao recibo 
de fl. 03, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta re-
ais) não consta do presente processo ou no prontuário 
médico do parlamentar encaminhamento para realiza-
ção deste exame em rede particular de atendimento, 
que poderia ter sido feito no Departamento Médico da 
Câmara dos Deputados. Com essas informações, sub-
meto a solicitação à elevada apreciação da Mesa Di-
retora.”; 4) nº 101.865/05, de interesse do Deputado 
Sebastião Madeira. Parecer: “Pelo presente processo 
o Deputado Sebastião Madeira solicita ressarcimento 
de despesas com a aquisição de medicamentos, no 
valor de R$ 1.073,00 (hum mil e setenta e três reais), 
necessários a tratamento médico a que se submete. 
Nos termos da instrução do processo, pareceres da 
Diretoria-Geral e do Departamento Médico, a medica-
ção usada faz parte do Programa de medicamentos 
Excepcionais do Ministério da Saúde. Conforme pro-
cessos encaminhados anteriormente, ocorreram o 
atendimento de pedidos de ressarcimento dessa na-
tureza pela Mesa Diretora em casos semelhantes, 
consdierando a especificidade do tratamento e por 
vezes a dificuldade na obtenção de medicamentos 
desse tipo. Com estas informações, submeto a solici-
tação à elevada apreciação da Mesa Diretora.”; 5) nº 
102.739/05, de interesse do Deputado Sebastião Ma-
deira. Parecer: “Pelo presente processo o Deputado 
Sebastião Madeira solicita ressarcimento de despesas 
com a aquisição de medicamentos, no valor de R$ 
3.219,00 (três mil, duzentos e dezenove reais), neces-
sários a tratamento médico a que se submete. Nos 
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termos da instrução do processo, pareceres da Dire-
toria-Geral e do Departamento Médico, a medicação 
usada faz parte do Programa de medicamentos Ex-
cepcionais do Ministério da Saúde. Conforme proces-
sos encaminhados anteriormente, ocorreram o aten-
dimento de pedidos de ressarcimento dessa natureza 
pela Mesa Diretora em casos semelhantes, conside-
rando a especificidade do tratamento e por vezes a 
dificuldade na obtenção de medicamentos desse tipo. 
Com estas informações, submeto a solicitação à ele-
vada apreciação da Mesa Diretora.”; 6) nº 103.936/05, 
de interesse do Deputado Vicente Arruda. Parecer: 
“Pelo presente processo o Deputado Vicente Arruda 
solicita ressarcimento de despesas médicas com a 
locação do aparelho CPAP (Pressão Positiva contínua 
em Via Aérea), no valor de R$ 1.365,00 (hum mil, tre-
zentos e sessenta e cinco reais). Os órgãos técnicos 
da Casa esclarecem tratar-se de despesa não con-
templada pelo Ato da Mesa nº 24/83. Entretanto, o 
Departamento Médico esclarece que as anotações no 
prontuário do paciente caracterizam o tratamento con-
tinuado a que vem se submetendo, registrando, ainda, 
a impossibilidade do atendimento nesta Casa. Nos 
termos da instrução do processo informo a existência 
de solicitações semelhantes, anteriormente atendidas. 
Com estas informações, submeto o processo à supe-
rior consideração da Mesa Diretora.” 7) nº 104.108/05, 
de interesse do Deputado Sebastião Madeira. Parecer: 
“Pelo presente processo o Deputado Sebastião Ma-
deira solicita ressarcimento de despesas com a aqui-
sição de medicamentos, no valor de R$ 1.073,00 (hum 
mil e setenta e três reais), necessários a tratamento 
médico a que se submete. Nos termos da instrução do 
processo, pareceres da Diretoria-Geral e do Departa-
mento Médico, a medicação usada faz parte do Pro-
grama de Medicamentos Excepcionais do Ministério 
da Saúde. Conforme processos encaminhados ante-
riormente, ocorreram o atendimento de pedidos de 
ressarcimento dessa natureza pela Mesa Diretora em 
casos semelhantes, considerando a especificidade do 
tratamento e por vezes a dificuldade na obtenção de 
medicamentos desse tipo. Com estas informações, 
submeto a solicitação à elevada apreciação da Mesa 
Diretora.”; 8) nº 105.335/05, de interesse do Deputado 
Sebastião Madeira. Parecer: “Pelo presente processo 
o Deputado Sebastião Madeira solicita ressarcimento 
de despesas com a aquisição de medicamentos, no 
valor de R$ 1.073,00 (hum mil e setenta e três reais), 
necessários a tratamento médico a que se submete. 
Nos termos da instrução do processo, pareceres da 
Diretoria-Geral e do Departamento Médico, a medica-
ção usada faz parte do Programa de Medicamentos 
Excepcionais do Ministério da Saúde. Conforme pro-

cessos encaminhados anteriormente, ocorreram o 
atendimento de pedidos de ressarcimento dessa na-
tureza pela Mesa Diretora em casos semelhantes, 
considerando a especificidade do tratamento e por 
vezes a dificuldade na obtenção de medicamentos 
desse tipo. Com estas informações, submeto a solici-
tação à elevada apreciação da Mesa Diretora.”. Dando 
prosseguimento à reunião, o Senhor Presidente inicia 
a discussão sobre a verba de gabinete. O Senhor 
Deputado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presiden-
te, diz que sempre somos confrontados com relação 
a eventuais discrepâncias com o Senado Federal; as-
sim, propõe que essa Mesa Diretora procure, oficial-
mente, saber como funciona naquela Casa. O Senhor 
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Secretário, pro-
põe que a Mesa mantenha o projeto de resolução 
apresentado na reunião anterior. O Senhor Deputado 
Ciro Nogueira, Segundo Vice-Presidente, propõe que 
se aprove, logo, o aumento só da verba de gabinete. 
O Senhor Deputado Givaldo Carimbão, Primeiro Su-
plente de Secretário, manifesta-se contra, acha que é 
necessária uma resolução aumentando a verba de 
gabinete e criando novos cargos. Discutido o assunto, 
a Mesa Diretora resolve, por unanimidade, baixar o 
Ato da Mesa nº 56, de 2005, que “dispõe sobre a ver-
ba de gabinete e dá outras providências”, determinan-
do oficiar ao Senado Federal para verificação dos va-
lores aplicados naquela Casa. Em continuação, o Se-
nhor Presidente solicita ao Diretor-Geral, Senhor Sér-
gio Sampaio Contreiras de Almeida, expor minuta de 
Decisão a respeito de contenção de despesas. Com a 
palavra, o Senhor Diretor-Geral lê a citada minuta. Em 
seguida, o Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Pri-
meiro Secretário, protesta pelo fato de essa minuta 
não ter passado pela Primeira Secretaria. O Senhor 
Presidente interrompe o Senhor Primeiro Secretário, 
para dizer que o Diretor-Geral apresentou a citada mi-
nuta a pedido da Presidência, devendo, assim, protes-
tar junto à Presidência e não junto ao funcionário. O 
Senhor Deputado Inocêncio Oliveira diz que está tra-
balhando para cortar despesas. Que há propostas de 
aumento de despesas que vem sendo retidas na Pri-
meira Secretaria. Cita, por exemplo, processo de aqui-
sição de cinco vans. O Senhor Deputado José Thomaz 
Nonô, Primeiro Vice-Presidente, sugere que, na outra 
reunião da Mesa Diretora, cada membro traga os seus 
estudos e suas propostas para que a Mesa possa es-
tabelecer prioridades. Considera que as questões de 
aumento de gastos devam ser acompanhadas de me-
didas de contenção de despesas. O Senhor Deputado 
Inocêncio Oliveira, Primeiro Secretário, cita de novo o 
caso do processo de aquisição das vans, para o trans-
porte de funcionários. O Senhor Presidente deixa cla-
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ro que o processo das vans é da Mesa Diretora ante-
rior. Solicitando a palavra, o Senhor Deputado João 
Caldas relata o caso da ocupação do apartamento 
funcional pelo Ministro Waldir Pires. Discutido o assun-
to, a Mesa Diretora aprova a adoção de providências, 
visando a desocupação do imóvel pelo citado Ministro. 
Em continuação, o Senhor Deputado João Caldas co-
menta a questão da reforma dos imóveis. Nada mais 
havendo a tratar, às oito horas e cinqüenta minutos, o 
Senhor Presidente declara encerrada a presente reu-
nião. E, para constar, eu, , Mozart Vianna de Paiva, 
Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, 
após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publica-
ção no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado 
Severino Cavalcanti, Presidente.

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 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, ELÍCIA 
BOSO SILVA, ponto n.º 114.714, do cargo em comis-
são de Secretário Particular, CNE-09, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no 
Gabinete do Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, NEI-
RELENE DA SILVA AZEVEDO, ponto n.º 115.716, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, 
CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, que exerce no Gabinete do Presidente.

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:

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

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:

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DANIEL 
VENTURA TEIXEIRA, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, ponto nº 2.963, 
da função comissionada de Assessor Técnico, FC-07, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exercia no Centro de Documentação e Informação, 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, DIR-

CE BENEDITA RAMOS VIEIRA ALVES, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Técnico em Documentação e Informa-
ção Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, ponto nº 
1.838, da função comissionada de Diretora, FC-07, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exercia na Coordenação de Estudos Legislativos, do 
Centro de Documentação e Informação, a partir de 1º 
de março do corrente ano.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 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, ANDREA DA SILVA SESSIM para 
exercer, no Gabinete do Segundo-Secretário, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, criado pelo artigo 1º do Ato da Mesa 
nº 165, de 13 de setembro de 1989, combinado com 
o artigo 3º do Ato da Mesa nº 47, de 7 de outubro de 
1992, e com o Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro 
de 1999.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ELÍCIA BOSO SILVA para exercer, 
no Gabinete do Presidente, o cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, de acordo com 
o quantitativo de cargos fixado pelo Ato da Mesa nº 9, 
de 1º de abril de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, KAREN LOUISE TOMEDI ORTIZ 
para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o 
cargo em comissão de Secretário Particular Adjunto D, 
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, transformado pelo artigo 3º do Ato da Mesa nº 
15, de 26 de maio de 1987, combinado com o artigo 3º 
do Ato da Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992, e com 
o Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
DANIEL VENTURA TEIXEIRA, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-
ção Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, 
ponto nº 2.963, para exercer, a partir de 1º de março 
do corrente ano, na Coordenação de Estudos Legis-
lativos, do Centro de Documentação e Informação, a 
função comissionada de Diretor, FC-07, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, transformada pelo 
artigo 1º da Resolução nº 43, de 30 de junho de 1973, 
combinado com o artigo 55 da Resolução nº 21, de 04 
de novembro de 1992.
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DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
DIRCE BENEDITA RAMOS VIEIRA ALVES, ocupan-
te de cargo da Categoria Funcional de Analista Le-
gislativo – atribuição Técnico em Documentação e 
Informação Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, 
ponto nº 1.838, para exercer, a partir de 1º de março 

do corrente ano, no Centro de Documentação e Infor-
mação, a função comissionada de Assessor Técnico, 
FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, criada pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 70, de 
07 de junho de 2001.

Câmara dos Deputados, 16 de março de 2005. 
– Severino Cavalcanti, Presidente.

PORTARIA
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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 José Carlos Araújo



José Carlos Machado Júlio Cesar
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 1 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 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 Rafael Guerra



(Licenciado)
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 O PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DAS

EMPRESAS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO E O PAPEL
NELE DESEMPENHADO PELO BANCO NACIONAL DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro 4 vagas
Jorge Boeira
Mauro Passos
1 vaga

PMDB
Marcello Siqueira Josias Quintal
Marinha Raupp 2 vagas
Pastor Amarildo vaga do PSC

Wladimir Costa
Bloco PFL, PRONA

José Carlos Aleluia 3 vagas
José Carlos Araújo
Pauderney Avelino

PP
João Pizzolatti José Janene
Mário Negromonte Vadão Gomes

PSDB
João Almeida Antonio Cambraia
Silvio Torres Rafael Guerra

PTB
Osmânio Pereira Arnaldo Faria de Sá
Salvador Zimbaldi Marcus Vicente

Bloco PL, PSL
Giacobo Jaime Martins
Inaldo Leitão 1 vaga

PPS
B. Sá 1 vaga

PSB
Jorge Gomes (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Luiz Piauhylino Enio Bacci

Jurandir Boia vaga do PSB

PC do B
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

S.PART.
Renato Cozzolino vaga do PSC

Secretário(a): -

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO TRÁFICO

DE ARMAS.
Presidente: Moroni Torgan (PFL)

1º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Josias Quintal (PMDB)
3º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
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 Onyx Lorenzoni
Robson Tuma 1 vaga

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Capitão Wayne

PP
Nilton Baiano Francisco Appio
Reginaldo Germano Mário Negromonte

PTB
Alberto Fraga Luiz Antonio Fleury
Arnaldo Faria de Sá 1 vaga

PL
Neucimar Fraga Carlos Mota
1 vaga Medeiros

PPS
Juíza Denise Frossard Colbert Martins

PSB
Paulo Baltazar 1 vaga

PDT
Pompeo de Mattos Alceu Collares

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6210/6252
FAX: 216-6285

REQUER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABÍVEIS

NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes
PT

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
Thaís Barbosa

PSDB
Thelma de Oliveira

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): -



TÍTULOS PUBLICADOS — 2002

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

OCUPAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO 
AMAZÔNICA

R$ 15,40

85-7365-212-8ISBN:

NEGRO NO MERCADO DE TRABALHO 
AUDIOVISUAL, O

R$ 3,30

85-7365-184-9ISBN:

DIREITO À SAÚDE MENTAL : SEMINÁRIO

R$ 4,40

85-7365-223-3ISBN:

MEDIDAS PROVISÓRIAS : O PODER QUASE 
ABSOLUTO

R$ 3,30

85-7365-231-4ISBN:

ENDIVIDAMENTO AGRÍCOLA : A BUSCA DE 
SOLUÇÕES DEFINITIVAS

R$ 5,50

85-7365-236-5ISBN:

CRISE DO MODELO DO SETOR ELÉTRICO 
BRASILEIRO, A

R$ 3,30

85-7365-208-XISBN:

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (61) 318-6477/7271.                 
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (61) 318-6864.  E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br                          
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