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e Abastecimento sobre o financiamento da agroin-
dústria brasileira e sobre os recursos destinados a 
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ALBERTO FRAGA (PFL – DF). ............................. 01335
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subsídios extras aos Parlamentares pelas convo-
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– PR). ..................................................................... 01336
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RAUL JUNGMANN (PPS – PE). ............................ 01336
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salário. ................................................................... 01337
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do Congresso Nacional e dá outras providências. .... 01347

Usou da palavra para oferecer parecer ao 
projeto, pela Mesa Diretora, o Sr. Deputado INO-
CÊNCIO OLIVEIRA (PL – PE), concluindo pela 
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os Srs. Deputados ALBERTO FRAGA (PFL – DF), 
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HAULY (PSDB – PR). ............................................ 01349
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III – Leitura do expediente
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 17-1-06
ANGELA GUADAGNIN (PT – SP – Pela or-

dem) – Registro de voto proferido em sessão an-
terior. ...................................................................... 01361
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remuneração dos membros do Congresso Nacio-
nal. ......................................................................... 01361
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requerimento. ......................................................... 01362
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turno único, da Proposta de Emenda à Constituição 
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Deputada Luciana Genro. ...................................... 01364
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ALBERTO FRAGA (PFL – DF). ............................. 01364
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Sugestão à Presidência para criação de comissão 
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em 27-9-05, 35ª Reunião (Ordinária), em 5-10-05, 
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Ata da 3ª Sessão, da 5ª Sessão Legislativa 
 Extraordinária, da 52ª Legislatura, em 17 de janeiro de 2006

Presidência dos Srs. Aldo Rebelo, Presidente; Inocêncio Oliveira, 1º Secretário; 
 Jorge Alberto, 2º Suplente de Secretário; Adelor Vieira; Marcelo Barbieri,  

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Aldo Rebelo
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
Givaldo Carimbão
Jorge Alberto
Geraldo Resende
Mário Heringer

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PTB
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PL
MARIA HELENA PSB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
Total de Amapá: 1

PARÁ

ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
NILSON PINTO PSDB
SOCORRO GOMES PCdoB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 8

AMAZONAS

ÁTILA LINS PMDB
HUMBERTO MICHILES PL
LUPÉRCIO RAMOS PMDB
PAUDERNEY AVELINO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

ANSELMO PT
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondonia: 2

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO TOTA PP
JÚNIOR BETÃO PL
NILSON MOURÃO PT
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 5

TOCANTINS

EDMUNDO GALDINO PSDB
OSVALDO REIS PMDB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

ALBÉRICO FILHO PMDB
ANTONIO JOAQUIM PSDB
CÉSAR BANDEIRA PFL
CLÓVIS FECURY PFL
DR. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
NEIVA MOREIRA PDT
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 12

CEARÁ

ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANÍBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSB
BISMARCK MAIA PSDB
GONZAGA MOTA PSDB
JOÃO ALFREDO PSOL
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
MANOEL SALVIANO PSDB
MARCELO TEIXEIRA PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
VICENTE ARRUDA PSDB
Total de Ceará: 14

PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
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JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

BETINHO ROSADO PFL
FÁTIMA BEZERRA PT
IBERÊ FERREIRA PSB
NÉLIO DIAS PP
SANDRA ROSADO PSB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

CARLOS DUNGA PTB
DOMICIANO CABRAL PSDB
ENIVALDO RIBEIRO PP
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PSB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PL
WELLINGTON ROBERTO PL
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

CARLOS BATATA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
JORGE GOMES PSB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
MARCOS DE JESUS PFL
PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RAUL JUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PFL
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
JOÃO LYRA PTB
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PDT
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

CLEONÂNCIO FONSECA PP
IVAN PAIXÃO PPS
JACKSON BARRETO PTB
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 4

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
AROLDO CEDRAZ PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
GERSON GABRIELLI PFL
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PP
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PSC
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PMDB
REGINALDO GERMANO PP
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
Total de Bahia: 29

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
ALEXANDRE MAIA PMDB
ANA GUERRA PT
CABO JÚLIO PMDB
CARLOS MELLES PFL
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PTB
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DR. FRANCISCO GONÇALVES PPS
EDMAR MOREIRA PFL
EDUARDO BARBOSA PSDB
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
ISAÍAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PSB
JOSÉ MILITÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
JÚLIO DELGADO PSB
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MONTEIRO PT
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
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MAURO LOPES PMDB
REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PP
SÉRGIO MIRANDA PDT
VADINHO BAIÃO PT
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 31

ESPÍRITO SANTO

FEU ROSA PP
MANATO PDT
MARCELINO FRAGA PMDB
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PMDB
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PFL
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
CARLOS NADER PL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PSOL
DR. HELENO PSC
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
FERNANDO GABEIRA PV
FERNANDO GONÇALVES PTB
FRANCISCO DORNELLES PP
JAIR BOLSONARO PP
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSB
JOSÉ DIVINO PMR
JUÍZA DENISE FROSSARD PPS
JULIO LOPES PP
LUIZ SÉRGIO PT
MÁRCIO FORTES PSDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PL
REINALDO GRIPP PL
RENATO COZZOLINO PDT
RODRIGO MAIA PFL
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 30

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
AMAURI GASQUES PL
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
ARY KARA PTB

CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PMDB
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DURVAL ORLATO PT
EDINHO MONTEMOR PSB
ENÉAS PRONA
FERNANDO ESTIMA PPS
IARA BERNARDI PT
IVAN VALENTE PSOL
JAMIL MURAD PCdoB
JOSÉ MENTOR PT
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PP
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PL
MILTON MONTI PL
NELSON MARQUEZELLI PTB
ORLANDO FANTAZZINI PSOL
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PP
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO BERZOINI PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
SILVIO TORRES PSDB
VICENTINHO PT
WANDERVAL SANTOS PL
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 39

MATO GROSSO

CARLOS ABICALIL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
LINO ROSSI PP
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PFL
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

ENIO TATICO PL
LEANDRO VILELA PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CANEDO PP
PEDRO CHAVES PMDB
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT



SANDRO MABEL PL
SÉRGIO CAIADO PP
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
JOÃO GRANDÃO PT
NELSON TRAD PMDB
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
CHICO DA PRINCESA PL
DILCEU SPERAFICO PP
DR. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GUSTAVO FRUET PSDB
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
SELMA SCHONS PT
VITORASSI PT
Total de Paraná: 13

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLITO MERSS PT
EDINHO BEZ PMDB
EDISON ANDRINO PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
JOÃO PIZZOLATTI PP
PAULO BAUER PSDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

AFONSO HAMM PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
LUCIANA GENRO PSOL
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB

PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
TARCÍSIO ZIMMERMANN PT
WILSON CIGNACHI PMDB
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 23

 
I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
307 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. LINCOLN PORTELA, servindo como 2º 

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se à leitura do expediente.

O SR. LINCOLN PORTELA, servindo como 1º 
Secretário, procede à leitura do seguinte

 
III – EXPEDIENTE

MENSAGEM Nº 830, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 1.336/2005 – C. Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo Básico de 
Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República da Gâmbia, assinado em 
Brasília, em 9 de agosto de 2005.

Às Comissões de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional: e de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (Art. 54)

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

binado com o art. 84, inciso VIII da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores, 
o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República da Gâmbia, assinado em Brasília, 
em 9 de dezembro de 2005. 

Brasília, 6 de dezembro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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EM Nº 343/DAI/ABC/DAF–I-MRE-PAIN-BRAS-GAMB.

Brasília, 22 de setembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o anexo 

projeto de Mensagem que encaminha o texto do Acordo 
Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Gâmbia, assinado em Brasília em 9 de agosto de 2005, por 
ocasião da visita do Presidente Yahya Jammeh ao Brasil.

2. A assinatura desse instrumento, de especial impor-
tância por ser o primeiro ato internacional celebrado entre 
o Brasil e a Gâmbia, atende à disposição de ambos os Go-

vernos de desenvolver a cooperação técnica em diversas 
áreas de interesse mútuo e consideradas prioritárias. 

3. A cooperação técnica prevista no documento 
poderá envolver instituições do setor público e priva-
do, assim como organizações não-governamentais de 
ambos os países.

4. Com vistas ao encaminhamento do assunto à 
apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa Exce-
lência o projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, 
juntamente com as cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Samuel Pinheiro Guima-
rães Neto.
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OF/GAB/I/Nº 10-PDT

Brasília, 17 de janeiro de 2006

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados João Fon-

tes e André Costa para integrarem, na condição de titular 
e suplente, respectivamente, a Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar todas as privatizações re-
alizadas no Brasil no período de 1990 a 2002, instituído 
pelo Programa Nacional de Desestatização – PND (MP 
nº 115 e Lei nº 8.03 1/90), e os critérios adotados pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES para as concessões desses empréstimos.

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

Publique-se. 
Em 17-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. Nº 502-PP/2005 – CCJC

Brasília, 15 de dezembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este órgão 
técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 2.813/1997.

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

Cordialmente, – Deputado Antonio Carlos Bis-
caia, Presidente.

Publique-se.
Em 17-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of.P– nº 347/2005

Brasília, 7 de dezembro de 2005

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

Assunto: Ofício de Publicação

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exª, para as providências regi-

mentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 3.925-A197, e 

os PL nºs 4.740/98, 78/99, 737/99, 954/99, 1.177/99, 
1.310/99, 1.421/99, 1.847/99, 1.995/99, 1.977/99, 
2.695/00, 3.229/00, 3.444/00, 4.144/01, 4.421/01, 
4.485/01, 4.545/01, 5.555/01, 6.264/02, 6.457/02, 
6.572/02, 6.745/02, 6.750/02, 6.790/02, 6.877/02, 
7.062/02, 7.096/02, 7.159/02, 7.447/02, 284/03, 
800/03, 902/03, 984/03, 1.057/03, 1.195/03, 1.245/03 
e 1.762/03, apensados, apreciados, nesta data, por 
este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Cunha, 
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 17-1-06. – Aldo Rebelo, Presiden-

te.

Of. Pres. Nº 315/05/CTASP

Brasília, 14 de dezembro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação de proposição apreciada

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

no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação do Pro-
jeto de Lei nº 5.845/2005, por este Órgão Técnico.

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

Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo 
Alves, Presidente.

Publique-se.
Em 17-1-06. – Aldo Rebelo, Presiden-

te.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 22-C, DE 2003 

(Do Sr. Vander Loubet) 
Ofício nº 3.013/2005

Substitutivo do Senado Federal ao 
PLP nº 22-B, de 2003, que “institui, na for-
ma do art. 43 da Constituição Federal, a 
Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia – SUDAM, estabelece a sua com-
posição, natureza jurídica, objetivos, área 
de competência e instrumentos de ação e 
dá outras providências”.

Despacho: À Comissão Especial destina-
da a proferir Parecer ao Projeto de Lei Comple-
mentar 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 Ju-
rídica, Objetivos, Área de Competência e Ins-
trumentos de Ação”.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário
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AUTÓGRAFOS DO PLP Nº 22-B/03, APROVADO  
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM 11-8-04

Institui, na forma do art. 43 da Consti-
tuição Federal, a Superintendência de De-
senvolvimento da Amazônia – SUDAM, esta-
belece a sua composição, natureza jurídica, 
objetivos, área de competência e instrumen-
tos de ação e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Superintendência de De-

senvolvimento da Amazônia – SUDAM, de natureza 
autárquica especial, administrativa e financeiramente 
autônoma, integrante do Sistema de Planejamento e 
de Orçamento Federal, com sede na cidade de Belém, 
Estado do Pará, e vinculada ao Ministério da Integra-
ção Nacional.

Art. 2º A área de atuação da Sudam abrange os 
Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 
Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e do Maranhão 
na sua porção a oeste do Meridiano 44º.

Parágrafo único. Os municípios criados por des-
membramento dos entes municipais de que trata o ca-
put deste artigo serão automaticamente considerados 
como integrantes da área de atuação da Sudam.

Art. 3º A Sudam tem por finalidade promover o 
desenvolvimento includente e sustentável da sua área 
de atuação e a integração competitiva da base produtiva 
regional nas economias nacional e internacional.

Art. 4º Compete à Sudam, na sua área de atu-
ação:

I – articular a ação dos órgãos públicos e fomentar 
a cooperação das forças sociais representativas;

II – atuar, como agente do Sistema de Planejamen-
to e de Orçamento Federal, para assegurar a diferen-
ciação regional das políticas públicas nacionais e a 
observância do art. 165, § 7º, da Constituição Federal 
e do art. 35, caput e § 1º do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias;

III – formular planos e propor diretrizes para o 
desenvolvimento de sua área de atuação, articulan-
do-os com as diretrizes e planos nacionais, estaduais 
e locais, mediante conhecimento prévio da vocação 
da região;

IV – apoiar, em caráter complementar, investimen-
tos públicos e privados nas áreas de infra-estrutura 
econômica e social, capacitação de recursos humanos, 
inovação e difusão tecnológica, políticas sociais e cul-
turais e iniciativas de desenvolvimento sub-regional;

V – estimular, por meio da administração de in-
centivos, os investimentos privados prioritários, as ativi-
dades produtivas e as iniciativas de desenvolvimento 
sub-regional na sua área de atuação, conforme defi-

nição do Conselho Deliberativo da Sudam, na forma 
da lei e nos limites do art. 43, § 2º, da Constituição 
Federal;

VI – coordenar programas de extensão e gestão 
rural, assistência técnica e financeira internacional;

VII – estimular a obtenção de patentes e coibir 
que o patrimônio da biodiversidade seja pesquisado, 
apropriado e patenteado em detrimento dos interesses 
da região e do País;

VIII – definir, em articulação com os ministérios 
competentes, os critérios de aplicação dos recursos 
dos fundos de desenvolvimento e dos fundos setoriais 
na região, em especial aqueles vinculados ao desen-
volvimento científico e tecnológico;

IX – promover o desenvolvimento econômico, 
social, cultural e a proteção ambiental da Amazônia 
por meio da adoção de políticas diferenciadas para 
as sub-regiões.

Art. 5º A Sudam compõe-se de:
I – Conselho Deliberativo;
II – Comitê Gestor;
III – Diretoria Colegiada;
IV – Procuradoria-Geral, vinculada à Advocacia-

Geral da União;
V – Auditoria-Geral;
VI – Ouvidoria-Geral.
Art. 6º Integram o Conselho Deliberativo da Su-

dam:
I – os governadores dos estados de sua área 

de atuação;
II – os ministros de Estado designados pelo 

Presidente da República, limitados ao número de 9 
(nove);

III – 3 (três) representantes dos municípios de sua 
área de atuação, escolhidos na forma a ser definida 
em ato do Poder Executivo;

IV – 3 (três) representantes da classe empresarial 
e 3 (três) representantes da classe dos trabalhadores 
de sua área de atuação, indicados na forma a ser de-
finida em ato do Poder Executivo;

V – o presidente do Banco da Amazônia S.A. 
– BASA;

VI – o superintendente da Sudam.
Parágrafo único. Não se aplica o mecanismo da 

suplência no caso dos integrantes do Conselho Deli-
berativo definidos neste artigo.

Art. 7º O Conselho Deliberativo reunir-se-á-se 
mestralmente, com a presença do Presidente da Re-
pública, pautando-se por regimento interno a ser apro-
vado pelo colegiado.

Art. 8º São atribuições do Conselho Deliberativo 
a aprovação dos planos, diretrizes de ação e propostas 
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de políticas públicas formuladas pela Diretoria Colegia-
da e o acompanhamento dos seus trabalhos.

§ 1º O Conselho Deliberativo definirá os Comitês 
de Gestão, fixando sua composição e competências.

§ 2º Os Comitês de Gestão serão integrados por 
representantes do Governo e da sociedade e funcio-
narão como instrumento de formulação, supervisão e 
controle, por parte dos cidadãos e de suas instituições 
representativas, das políticas públicas para a região.

§ 3º Em relação ao Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Norte – FNO, compete ao Conselho Deli-
berativo da Sudam aprovar anualmente os programas 
de financiamento, observadas as diretrizes e prioridades 
estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional, 
compatibilizando-os com as necessidades de desen-
volvimento da região, avaliar os resultados obtidos 
e determinar as medidas de ajustes necessárias ao 
cumprimento das diretrizes aprovadas.

§ 4º Em relação ao Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia e aos benefícios e incentivos fiscais, com-
pete ao Conselho Deliberativo da Sudam aprovar as 
diretrizes e prioridades para as aplicações de recursos, 
em conformidade com a legislação em vigor.

Art. 9º A Diretoria Colegiada será presidida pelo 
Superintendente da Sudam e composta por mais 4 
(quatro) diretores, todos de livre escolha do Presidente 
da República, cabendo a ela a administração em geral 
da autarquia e fazer cumprir as diretrizes e projetos 
aprovados pelo Conselho Deliberativo.

Parágrafo único. A estrutura básica da Sudam e 
as competências de suas unidades serão estabeleci-
das em ato do Poder Executivo.

Art. 10. O Superintendente será o representante 
da Sudam, em juízo ou fora dele.

Art. 11. São instrumentos de ação da Sudam:
I – planos quadrienais e anuais, articulados com 

os planos federais, estaduais e locais;
II – incentivos fiscais e financeiros, na forma da 

lei e da Constituição Federal;
III – outros instrumentos definidos em lei.
§ 1º Os recursos destinados ao desenvolvimento 

regional de caráter constitucional, legal ou orçamentá-
rio terão a sua destinação fixada pelos instrumentos 
previstos no inciso I do caput deste artigo.

§ 2º Os benefícios fiscais e financeiros mencio-
nados no inciso II do caput deste artigo permanecem 
enquanto a renda per capita da região Norte não 
atingir no mínimo 80% (oitenta por cento) da renda 
média do País, de acordo com dados oficiais divulga-
dos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE.

Art. 12. Os arts. 3º, 4º e 6º da Medida Provisória 
nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 3º Fica criado o Fundo de Desen-
volvimento da Amazônia – FDA, de natureza 
contábil, a ser gerido pela Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, 
com a finalidade de apoiar atividades produ-
tivas e investimentos em infra-estrutura na 
Amazônia.

Parágrafo único. O Conselho Delibera-
tivo disporá sobre a aplicação dos recursos 
do FDA, bem como sobre as diretrizes para 
o estabelecimento de contrapartida dos esta-
dos e municípios nos investimentos em infra-
estrutura.” (NR)

“Art. 4º Constituem recursos do Fundo 
de Desenvolvimento da Amazônia:

I – dotações orçamentárias à conta de 
recursos do Tesouro Nacional, sem prejuízo 
dos especificados no § 1º deste artigo;

II – resultados de aplicações financeiras 
à sua conta;

III – produto da alienação de valores mo-
biliários e dividendos de ações a ele vincula-
dos, dentre outros;

IV – transferências financeiras de outros 
fundos destinados ao apoio de programas e 
projetos de desenvolvimento regional que con-
templem a área de jurisdição da Sudam;

V – outros recursos previstos em lei.
§ 1º Ficam assegurados ao Fundo de 

Desenvolvimento da Amazônia – VOA, en-
tre os recursos orçamentários de que trata o 
inciso I do caput deste artigo, os seguintes 
montantes:

I – no exercício de 2001, o equivalente 
a R$308.000.000,00 (trezentos e oito milhões 
de reais);

II – no exercício de 2002, o correspon-
dente a R$440.000.000,00 (quatrocentos e 
quarenta milhões de reais);

III – a partir de 2003 e até o exercício de 
2013, o equivalente ao valor da dotação referi-
da no inciso II deste parágrafo, atualizado pela 
variação acumulada da receita corrente líquida 
da União, na forma do regulamento, observado 
o disposto no § 2º deste artigo;

§ 2º Os recursos assegurados ao Fundo 
de Desenvolvimento da Amazônia – FDA, ato 
utilizados nos respectivos exercícios financei-
ros em conformidade com o que dispõe o § 1º 
deste artigo serão integralmente transferidos 
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para os orçamentos dos exercícios financei-
ros posteriores conforme dispuser o Podar 
Executivo.

§ 3º A partir do exercício financeiro de 
2005, os recursos alocados ao Fundo de De-
senvolvimento da Amazônia – FDA, em con-
formidade com o disposto no inciso III do § 1º 
deste artigo, serão repassados ao mencionado 
fundo, na forma de duodécimos mensais.

§ 4º As disponibilidades financeiras do 
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia fica-
rão depositadas na Conta Única do Tesouro 
Nacional.” (NR)

“Art. 6º O Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia terá como agentes operadores o 
Banco da Amazônia S.A. e outras instituições 
financeiras a serem designadas em ato do 
Poder Executivo, que terão, entre outras, as 
seguintes competências:

I – fiscalizar e atestar a regularidade dos 
projetos sob sua condução; e

II – propor a liberação de recursos fi-
nanceiros para os projetos autorizados pela 
Sudam.” (NR)

Art. 13. Constituem receitas da Sudam:
I – dotações orçamentárias consignadas no Orça-

mento-Geral da União;
II – transferências do Fundo de Desenvolvimen-

to da Amazônia, equivalente a 2% (dois por cento) do 
valor de cada liberação de recursos, a título de remu-
neração pela gestão daquele fundo;

III – outras receitas previstas em lei e não es-
pecificadas nos incisos I e II deste artigo.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a re-
manejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações 
orçamentárias consignadas à Agência de Desenvol-
vimento da Amazônia – ALA, pela Lei nº 10.937, de 
16 de janeiro de 2004, mantida a mesma classificação 
orçamentária, expressa por categoria de programação 
em seu menor nível, assim como o seu detalhamento 
por esfera orçamentária, grupo da despesa, identificador 
de resultado primário, fonte de recursos, modalidades 
de aplicação e identificador de uso, em conformidade 
com o disposto respectivamente no § 2º do art. 4º e no 
art. 6º da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003.

Art. 15. A Agência de Desenvolvimento da Ama-
zônia – ADA, ficará extinta na data da publicação 
do decreto que aprovará a Estrutura Regimental e o 
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão da 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
– SUDAM.

Art. 16. A Sudam sucederá a ADA em seus di-
reitos e obrigações.

Parágrafo único. Os cargos efetivos ocupados 
por servidores do quadro transferido para o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão em decorrên-
cia do disposto no art. 21, § 4º da Medida Provisória 
nº 2.157, de 24 de agosto de 2001, bem como os que 
estão lotados na ADA, poderão integrar o quadro da 
Sudam, mediante redistribuição, nos termos estabe-
lecidos pelo art. 37 da Lei nº 8.112, de 11 de dezem-
bro de 1990.

Art. 17. Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 18. Ficam revogados a Lei Complementar nº 
67, de 13 de junho de 1991, e os arts. 1º, 2º, 5º, 7º, 8º, 
9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 da Medida Pro-
visória nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001.

Câmara dos Deputados, 16 de agosto de 2004. 
– João Paulo Cunha.

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL

Substitutivo do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 60, de 2004 – Comple-
mentar (PL nº 22, de 2003 – Complemen-
tar, na Casa de origem), que “institui, na 
forma do art. 43 da Constituição Federal, a 
Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia – SUDAM, estabelece sua com-
posição, natureza jurídica, objetivos, área 
de competência e instrumentos de ação e 
dá outras providências”.

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Institui, na forma do art. 43 da Cons-

tituição Federal, a Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, 
estabelece sua composição, natureza jurí-
dica, objetivos, área de competência e ins-
trumentos de ação, dispõe sobre o Fundo 
de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e 
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPITULO I 
Da Sudam

Art. 1º Fica instituída a Superintendência do Desen-
volvimento da Amazônia (SUDAM), de natureza autárqui-
ca especial, administrativa e financeiramente autônoma, 
integrante do Sistema de Planejamento e de Orçamento 
Federal, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, 
e vinculada ao Ministério da Integração Nacional.

Parágrafo único. A Sudam poderá manter repre-
sentações regionais à medida que for exigido pelo de-
senvolvimento de suas atividades, a serem executadas 
em articulação com os governos estaduais.
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Art. 2º A área de atuação da Sudam abrange os 
Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 
Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e o Maranhão na 
sua porção a oeste do Meridiano 44º.

Parágrafo único. Os estados e os municípios cria-
dos por desmembramento dos estados e dos entes 
municipais situados na área a que se refere o caput 
serão automaticamente considerados como integran-
tes da área de atuação da Sudam.

Art. 3º A Sudam tem por finalidade promover o 
desenvolvimento includente e sustentável de sua área 
de atuação e a integração competitiva da base produtiva 
regional na economia nacional e internacional.

Art. 4º Compete à Sudam:
I – definir objetivos e metas econômicas e so-

ciais que levem ao desenvolvimento sustentável de 
sua área de atuação;

II – formular pianos e propor diretrizes para o 
desenvolvimento de sua área de atuação, em conso-
nância com a política nacional de desenvolvimento 
regional, articulando-os com os pianos nacionais, es-
taduais e locais;

III – propor diretrizes para definir a regionalização 
da política industrial que considerem as potencialidades 
e as especificidades de sua área de atuação;

IV – articular e propor programas e ações junto 
aos ministérios setoriais para o desenvolvimento re-
gional, com ênfase no caráter prioritário e estratégico, 
de natureza supra-estadual ou sub-regional;

V – articular as ações dos órgãos públicos e fo-
mentar a cooperação das forças sociais representativas 
na sua área de atuação, de forma a garantir o cumpri-
mento dos objetivos e metas de que trata o inciso I;

VI – atuar, como agente do Sistema de Planeja-
mento e de Orçamento Federal, para promover a di-
ferenciação regional das políticas públicas nacionais 
e a observância dos §§ 1º e 7º do art. 165 da Consti-
tuição Federal;

VII – nos termos do inciso VI, em articulação 
com o Ministério da Integração Nacional, assessorar 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
na elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes 
orçamentárias e do orçamento geral da União, em re-
lação aos projetos e atividades previstas na sua área 
de atuação;

VIII – apoiar, em caráter complementar, investi-
mentos públicos e privados nas áreas de infra-estrutura 
econômica e social, capacitação de recursos humanos, 
inovação e difusão tecnológica, políticas sociais e cul-
turais e iniciativas de desenvolvimento sub-regional;

IX – estimular, por meio da administração de in-
centivos fiscais, os investimentos privados prioritários, 
as atividades produtivas e as iniciativas de desenvolvi-

mento sub-regional em sua área de atuação, conforme 
definição do Conselho Deliberativo, em consonância 
com o § 2º do art. 43 da Constituição Federal e na for-
ma da legislação vigente;

X – coordenar programas de extensão e gestão 
rural, assistência técnica e financeira internacional em 
sua área de atuação;

XI – estimular a obtenção de patentes e coibir 
que o patrimônio da biodiversidade seja pesquisado, 
apropriado e patenteado em detrimento dos interesses 
da região e do País;

XII – propor, em articulação com os ministérios 
competentes, as prioridades e os critérios de aplicação 
dos recursos dos fundos de desenvolvimento e dos 
fundos setoriais na sua área de atuação, em especial 
aqueles vinculados ao desenvolvimento científico e 
tecnológico;

XIII – promover o desenvolvimento econômico, 
social e cultural e a proteção da Amazônia, por meio 
da adoção de políticas diferenciadas para as sub-re-
giões.

Art. 5º São instrumentos de ação da Sudam:
I – planos regionais de desenvolvimento pluria-

nuais e anuais, articulados com os planos federais, 
estaduais e locais;

II – o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte (FNO);

III – o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia 
(FDA);

IV – programas de incentivos e benefícios fis-
cais e financeiros, na forma da lei e da Constituição 
Federal;

V – outros instrumentos definidos em lei.
Parágrafo único. Os incentivos e benefícios fis-

cais e financeiros mencionados no inciso IV do caput 
deste artigo permanecem vigentes enquanto a PIB per 
capita da sua área de atuação não atingir no mínimo 
90% (noventa por cento) do PIB per capita do País, 
de acordo com dados oficiais divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Art. 6º Constituem receitas da Sudam:
I – dotações orçamentárias consignadas no Or-

çamento Geral da União;
II – transferências do Fundo de Desenvolvimento 

da Amazônia, equivalentes a 2% (dois por cento) do 
valor de cada liberação de recursos;

III – resultados de aplicações financeiras de seus 
recursos;

IV – outras receitas previstas em lei.
Art. 7º A Sudam compõe-se de:
I – Conselho Deliberativo;
II – Comitês de Gestão;
III – Diretoria Colegiada;
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IV – Procuradoria-Geral, vinculada à Advocacia-
Geral da União;

V – Auditoria-Geral;
VI – Ouvidoria-Geral.

CAPÍTULO II 
Do Conselho Deliberativo

Art. 8º Integram o Conselho Deliberativo da Su-
dam:

I – os governadores dos estados de sua área 
de atuação;

II – os Ministros de Estado da Fazenda, da In-
tegração Nacional, do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, do Meio Ambiente, das Minas e Energia e de 
Ciência e Tecnologia;

III – os demais ministros de Estado, sempre que 
a pauta das reuniões assim o requerer e excepcional-
mente os ministros que o Conselho Deliberativo deter-
minar por requerimento devidamente aprovado;

IV – o Superintendente da Sudam;
V – o Presidente do Banco da Amazônia SA 

(BASA).
§ 1º O Conselho Deliberativo será presidido pelo 

Ministro de Estado da Integração Nacional, exceto quan-
do estiver presente o Presidente da República.

§ 2º Os governadores de estado, quando ausen-
tes, somente poderão ser substituídos pelos respectivos 
vice-governadores, e os ministros, pelos secretários-
executivos dos respectivos ministérios.

§ 3º Na reunião de instalação do Conselho De-
liberativo será iniciada a apreciação de proposta de 
Regimento Interno do Colegiado.

§ 4º Poderão ainda ser convidados a participar de 
reuniões do Conselho, sem direito a voto, dirigentes de ór-
gãos, entidades e empresas da Administração Pública.

Art. 9º O Conselho Deliberativo reunir-se-á tri-
mestralmente, ou sempre que convocado por sua 
Presidência, mediante proposta da Diretoria Colegia-
da, pautando-se por regimento interno a ser aprovado 
pelo Colegiado.

§ 1º No primeiro trimestre de cada exercício, será 
realizada reunião especial para avaliar a execução do 
plano regional de desenvolvimento no exercício ante-
rior e aprovar a programação de atividades do plano 
no exercício corrente.

§ 2º O Presidente da República presidirá a reu-
nião especial do Conselho de que trata o § 1º.

§ 3º A Secretaria-Executiva do Conselho, cuja 
organização e funcionamento constarão do Regimento 
Interno do Colegiado, será dirigida pelo Superintendente 
da Sudam e terá como atribuições o encaminhamento 
das decisões submetidas ao Colegiado e o acompa-
nhamento das resoluções do Conselho.

Art. 10. Compete ao Conselho Deliberativo:
I – estabelecer as diretrizes de ação e propor, em 

articulação com o Ministério da Integração Nacional, 
projeto de lei que instituirá o plano e os programas 
regionais de desenvolvimento da Amazônia, a ser en-
caminhado ao Congresso Nacional, para apreciação 
e deliberação;

II – acompanhar e avaliar, na forma do art. 14, 
a execução dos planos e dos programas regionais da 
Amazônia e determinar medidas de ajustes necessá-
rias ao seu cumprimento;

III – designar membro da Diretoria Colegiada para 
a coordenação dos trabalhos dos comitês permanen-
tes e provisórios;

IV – aprovar, mediante decisão da Diretoria Cole-
giada, as rotinas e os procedimentos para a apresen-
tação, pelas instituições financeiras interessadas, de 
propostas de programas especiais de financiamento 
no âmbito do FNO e de projetos de investimento no 
âmbito do FDA;

V – aprovar os programas de financiamento do 
FNO e as propostas de financiamento no âmbito do 
FDA e as modalidades de operações que serão apoia-
das pelos fundos geridos pela Sudam;

VI – aprovar seu regimento interno.
§ 1º A atuação do Conselho Deliberativo será pau-

tada pelo objetivo de fortalecimento do pacto federativo 
mediante a diminuição das desigualdades econômicas 
e sociais entre os entes federativos.

§ 2º Para promover a gestão participativa das 
múltiplas dimensões da questão regional, o Conselho 
Deliberativo criará comitês, permanentes ou provisó-
rios, fixará, no ato de criação, sua composição e suas 
atribuições, e designará 1 (um) membro da Secretaria-
Executiva para a coordenação dos trabalhos.

§ 3º O Conselho Deliberativo estabelecerá a com-
posição e as competências dos Comitês de Gestão, 
que serão constituídos de representantes do Gover-
no e da sociedade e funcionarão como instrumento 
de formulação, supervisão e controle, por parte dos 
cidadãos e de suas instituições representativas, dos 
planos e políticas públicas para a região.

§ 4º O Conselho Deliberativo estabelecerá as nor-
mas para a criação, a organização e o funcionamento 
do Comitê Regional das Instituições Financeiras Fe-
derais, de caráter consultivo, que será presidido pelo 
Superintendente da Sudam e constituído de represen-
tantes da administração superior do Banco do Brasil 
S/A, do Banco da Amazônia S/A, do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 
da Caixa Econômica Federal.

§ 5º O Conselho Deliberativo estabelecerá as 
normas para a criação, a organização e o funciona-
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mento do Comitê Regional de Articulação dos Órgãos 
e Entidades Federais, de caráter consultivo, que será 
presidido pelo Superintendente da Sudam, e constitu-
ído de representantes das entidades federais de atu-
ação regionalizada e as delegacias e representações 
de órgãos e entidades federais na região.

CAPÍTULO III 
Da Diretoria Colegiada

Art. 11. Compete à Diretoria Colegiada:
I – assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o 

das informações, estudos e projetos que se fizerem 
necessários ao exercício de suas atribuições;

II – exercer a administração da Sudam;
III – editar normas sobre matérias de competên-

cia da Sudam;
IV – aprovar o regimento interno da Sudam;
V – cumprir e fazer cumprir as diretrizes e pro-

postas aprovadas pelo Conselho Deliberativo;
VI – estudar e propor diretrizes para o desenvol-

vimento da região, consolidando as propostas no plano 
regional de desenvolvimento, com metas e indicadores 
objetivos para avaliação e acompanhamento;

VII – encaminhar a proposta de orçamento da 
Sudam ao Ministério da Integração Nacional;

VIII – elaborar relatório anual de avaliação da ação 
federal na sua área de atuação, enviando-o à Comissão 
Mista de que trata o § 1º do art. 166 da Constituição 
Federal, e às comissões temáticas de ambas as Casas 
do Congresso Nacional, após apreciação do Conse-
lho Deliberativo, obedecido o mesmo prazo de enca-
minhamento do projeto de lei orçamentária da União;

IX – encaminhar os relatórios de gestão e os 
demonstrativos contábeis da Sudam aos órgãos com-
petentes;

X – autorizar a divulgação de relatórios sobre as 
atividades da Sudam;

XI – decidir pela venda, cessão ou aluguel de 
bens integrantes do patrimônio da Sudam;

XII – notificar e aplicar as sanções previstas na 
legislação;

XIII – conhecer e julgar pedidos de reconsidera-
ção de decisões de membros da Diretoria.

§ 1º A Diretoria Colegiada será presidida pelo Su-
perintendente da Sudam e composta por mais 4 (quatro) 
diretores, todos nomeados pelo Presidente da Repú-
blica, após aprovação pelo Senado Federal, na forma 
do art. 52, III, alínea f, da Constituição Federal.

§ 2º A Diretoria Colegiada reunir-se-á com a 
presença de, pelo menos, 4 (quatro) Diretores, dentre 
eles o Superintendente, e deliberará por maioria sim-
ples de votos.

§ 3º As decisões relacionadas com as compe-
tências institucionais da Sudam serão tomadas pela 
Diretoria Colegiada.

§ 4º A estrutura básica da Sudam e as compe-
tências das unidades serão estabelecidas em ato do 
Poder Executivo.

Art. 12. O Superintendente será o representante 
da Sudam, em juízo ou fora dele.

CAPÍTULO IV 
Do Plano Regional de  

Desenvolvimento da Amazônia

Art. 13. O Plano Regional de Desenvolvimento da 
Amazônia, que abrangerá a área referida no caput do 
art. 2º, terá como objetivo a redução das desigualda-
des regionais e será elaborado em consonância com 
a Política Nacional de Desenvolvimento Regional.

§ 1º A Sudam, em conjunto com o Ministério da 
Integração Nacional, os ministérios setoriais, os órgãos 
e as entidades federais presentes na sua área de atua-
ção, e em articulação com os governos estaduais, ela-
borará a minuta do projeto de lei que instituirá o Plano 
Regional de Desenvolvimento da Amazônia, o qual 
será submetido ao Congresso Nacional, nos termos 
do inciso IV do art. 48, do § 4º do art. 165 e do inciso 
II do § lº do art. 166, da Constituição Federal.

§ 2º O Plano Regional de Desenvolvimento da 
Amazônia compreenderá programas, projetos e ações 
necessárias para atingir os objetivos e as metas de 
desenvolvimento econômico e social da Amazônia, 
com identificação das respectivas fontes de financia-
mento.

§ 3º O Plano Regional de Desenvolvimento da 
Amazônia terá vigência de 4 (quatro) anos, será revi-
sado anualmente e tramitará juntamente com o plano 
plurianual (PPA).

Art. 14. A Sudam avaliará o cumprimento do Plano 
Regional de Desenvolvimento da Amazônia por meio 
de relatórios anuais, submetidos e aprovados pelo 
seu Conselho Deliberativo e encaminhados à Comis-
são Mista referida no § lº do art. 166 da Constituição 
Federal e às demais comissões temáticas pertinentes 
do Congresso Nacional, obedecido o mesmo prazo 
de encaminhamento do projeto de lei orçamentária 
da União.

§ 1º O Plano Regional de Desenvolvimento da 
Amazônia terá como objetivos, entre outros:

I – diminuição da desigualdade de renda;
II – geração de emprego e renda;
III – redução das taxas de mortalidade mater-

no-infantil;
IV – redução da taxa de analfabetismo;
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V – melhoria das condições de habitação urba-
na e rural;

VI – universalização do saneamento básico;
VII– universalização dos níveis de ensino infantil, 

fundamental e médio;
VIII – fortalecimento do processo de interioriza-

ção do ensino superior;
IX – garantia de implantação de projetos para o 

desenvolvimento tecnológico;
X – garantia da sustentabilidade ambiental;
XI – recuperação da malha rodoviária, ferroviária 

e hidroviária federal;
XII – melhoria da infra-estrutura econômica.
§ 2º Para monitoramento e acompanhamento 

dos objetivos e metas a que se referem o inciso I do 
art. 4º e o § 1º deste artigo, serão utilizados os dados 
produzidos pelos institutos de estatística dos poderes 
públicos federal, estaduais e municipais reconhecidos 
nacionalmente, além de relatórios produzidos pelos 
ministérios setoriais.

§ 3º Para a finalidade de que trata o § 2º, a Su-
dam construirá base de dados, com indicadores que 
possam mensurar os benefícios econômicos, sociais 
e ambientais decorrentes das ações provenientes da 
aplicação de recursos dos findos, por fonte, programas 
de financiamento e projetos apoiados.

Art. 15. O Poder Executivo deverá encaminhar 
anualmente ao Congresso Nacional, como parte inte-
grante da proposta orçamentária, anexo com a regio-
nalização das dotações orçamentárias para a Amazô-
nia, nos termos do que determinam o art. 165, § 7º, da 
Constituição Federal e o art. 35 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

CAPÍTULO V 
Do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia

Art. 16. A Seção II – Do Fundo de Desenvolvi-
mento da Amazônia (arts. 3º a 7º) da Medida Provisória 
nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 3º Fica criado o Fundo de Desen-
volvimento da Amazônia (FDA), de natureza 
contábil, a ser gerido pela Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), 
com a finalidade de assegurar recursos para 
a realização, em sua área de atuação, de in-
vestimentos em infra-estrutura e serviços pú-
blicos e em empreendimentos produtivos com 
grande capacidade germinativa de negócios e 
de atividades produtivas.

§ 1º O Conselho Deliberativo da Sudam 
disporá sobre as prioridades de aplicação dos 
recursos do FDA, bem como sobre os critérios 

para o estabelecimento da contrapartida dos 
estados e dos municípios nos investimentos.

§ 2º A cada parcela de recursos libera-
dos, será destinado 1,5% (um inteiro e cinco 
décimos por cento) para custeio de atividades 
em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia 
de interesse do desenvolvimento regional, na 
forma a ser definida pelo Conselho Delibera-
tivo.” (NR)

“Art. 4º Constituem recursos do Fundo de 
Desenvolvimento da Amazônia (FDA):

I – os recursos do Tesouro Nacional cor-
respondentes às dotações que lhe foram con-
signadas no orçamento anual e recursos de 
incentivos fiscais, nos termos do § 2º do art. 
43 e do § 6º do art. 150 da Constituição Fe-
deral;

II – resultados de aplicações financeiras 
à sua conta;

III – produto da alienação de valores mo-
biliários, dividendos de ações e outros a ele 
vinculados;

IV – transferências financeiras de outros 
fundos destinados ao apoio de programas e 
projetos de desenvolvimento regional que con-
templem a área de jurisdição da Sudam;

V – outros recursos previstos em lei.
§ 1º Fica assegurado ao Fundo de De-

senvolvimento da Amazônia (FDA), a partir de 
2006 e até o exercício de 2023, o equivalente 
ao valor da dotação consignada na Lei Orça-
mentária Anual de 2005, atualizado pela varia-
ção acumulada da receita corrente líquida da 
União, na forma do regulamento, observado 
o disposto no § 2º deste artigo.

§ 2º Os recursos financeiros assegurados 
ao FDA, em conformidade com o que dispõe 
o § lº deste artigo, não utilizados nos exercí-
cios financeiros, serão depositados no Basa, à 
ordem da Sudam, não ficando sujeitos a con-
tenções, contingenciamentos, diferimentos e 
exercícios findos.

§ 3º Os recursos financeiros destinados 
ao FDA, em conformidade com o disposto no § 
1º, serão integralmente depositados, na forma 
de duodécimos mensais até o dia 20 de cada 
mês, no Basa, à ordem da Sudam.” (NR).

“Art. 6º O Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia terá como agentes operadores o 
Banco da Amazônia S/A e outras instituições 
financeiras oficiais federais, a serem definidas 
em ato do Poder Executivo, que terão as se-
guintes competências:
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I – identificar e orientar a preparação de 
projetos de investimentos a serem submetidos 
à análise da Sudam;

II – fiscalizar os projetos sob sua condu-
ção e atestar sua regularidade;

III – propor a liberação de recursos fi-
nanceiros para os projetos em implantação 
sob sua responsabilidade.

§ 1º O Conselho Deliberativo disporá so-
bre a remuneração dos agentes operadores, 
inclusive sobre as condições de assunção dos 
riscos dos projetos de investimento.

§ 2º Até o limite de 5% (cinco por cento) 
dos recursos previstos a serem transferidos 
pelo Tesouro Nacional, em cada ano, o Fun-
do de Desenvolvimento da Amazônia poderá 
subscrever quotas de fundos de investimentos 
constituídos por instituições financeiras fede-
rais oficiais, com a finalidade e subscrição de 
ações, debêntures ou outros valores mobiliá-
rios emitidos por empresas responsáveis pela 
implantação de empreendimentos industriais 
e de infra-estrutura, considerados de grande 
relevância para a economia regional, segundo 
critérios estabelecidos pelo Conselho Delibe-
rativo.” (NR)

“Art. 7º A participação do Fundo de De-
senvolvimento da Amazônia nos projetos de 
investimento será realizada conforme dispuser 
o regulamento a ser aprovado pelo Conselho 
Deliberativo.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo 
observará, entre outras, as seguintes diretrizes 
no estabelecimento do regulamento do FDA:

I – a participação do Fundo será de até 
60% (sessenta por cento) do custo total dos 
investimentos;

II – será exigida garantia no valor da 
aplicação, admitindo-se, também, garantias 
flutuantes e garantias diferenciadas, próprias 
de operações estruturadas;

III – as garantias oferecidas devem ser 
seguradas, quando passíveis da medida;

IV – será exigida renúncia ao sigilo ban-
cário da movimentação dos recursos oriundos 
do Fundo;

V – a participação referida no inciso I será 
representada por debêntures conversíveis em 
ações, cujo exercício fica limitado a 50% (cin-
qüenta por cento) do valor corrigido do débito 
e a 30% (trinta por cento) do capital social da 
empresa devedora, o que for menor;

VI – o prazo será de até 30 (trinta) anos, 
de acordo com a relevância do projeto para o 
desenvolvimento regional, segundo critérios de 
prioridade a serem estabelecidos pelo Conse-
lho Deliberativo;

VII – o custo básico dos financiamentos 
será estabelecido com base na Taxa de Juros 
de Longo Prazo (TJLP), acrescida de percen-
tual adicional, variável em função da relevância 
do projeto para o desenvolvimento regional e 
de sua localização territorial, de acordo com 
os critérios de prioridade, conforme dispuser 
o regulamento.” (NR)

CAPÍTULO VI 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a re-
manejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações 
orçamentárias consignadas à Agência de Desenvol-
vimento da Amazônia (ADA), pela Lei nº 11.100, de 
25 de janeiro de 2005, e pela lei orçamentária para 
o exercício de 2006, mantida a mesma classificação 
orçamentária, expressa por categoria de programa-
ção em seu menor nível, assim como o seu detalha-
mento por esfera orçamentária, grupo de natureza de 
despesa, identificador de resultado primário, fonte de 
recursos, modalidade de aplicação e identificador de 
uso, em conformidade com o disposto respectivamen-
te nos arts. 4º e 7º da Lei nº 10.934, de 11 de agosto 
de 2004, e nos arts. 5º e 7º da Lei nº 11.178, de 20 de 
setembro de 2005.

Art. 18. Até a criação, pelo Banco da Amazônia 
S.A., de banco de investimento, como sua subsidiá-
ria integral, com a finalidade de subscrição de ações, 
debêntures ou outros valores mobiliários emitidos por 
empresas responsáveis pela implantação de empre-
endimentos industriais e de infra-estrutura considera-
dos de grande relevância para a economia regional, os 
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Norte (FNO), a que se refere o § 4º do art. 4º da 
Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, poderão ser 
destinados à subscrição de quotas de fundos de in-
vestimentos constituídos por outras instituições finan-
ceiras federais oficiais, com a finalidade indicada no 
mencionado dispositivo, segundo decisão do Conselho 
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento 
da Amazônia (SUDAM).

Art. 19. A Agência de Desenvolvimento da Ama-
zônia (ADA), será extinta na data da publicação do 
decreto que estabelecer a estrutura regimental e o 
quadro demonstrativo dos cargos em comissão da 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM).



00938 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

Parágrafo único. Os bens da ADA passarão a 
constituir o patrimônio social da Sudam.

Art. 20. A Sudam sucederá a ADA em seus di-
reitos e obrigações.

Art. 21. Fica o Poder Executivo autorizado a apro-
veitar os atuais servidores do quadro da ADA para cons-
tituir o novo quadro de pessoal da Sudam, assim como 
redistribuir pra a Sudam os servidores efetivos transfe-
ridos para o Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, em decorrência do disposto no art. 21, § 4º, da 
Medida Provisória nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001, 
ressalvada a opção do servidor de permanecer no órgão 
ou entidade em que está atualmente lotado.

Parágrafo único. Os servidores do quadro perma-
nente da ADA integrarão o Grupo de Gestão de que 
trata a Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro 
de 2001, fazendo jus à Gratificação de Desempenho 
de Atividade do Ciclo de Gestão (GCG), instituída pelo 
art. 8º do referido diploma legal.

Art. 22. Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 23. Ficam revogados a Lei Complementar nº 
67, de 13 de junho de 1991; os arts. 1º, 2º, 8º, 9º, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 e 30 e o parágrafo único do art. 5º da Medida 
Provisória nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001.

Senado Federal, 21 de dezembro de 2005. – Se-
nador Renan Calheiros, Presidente o Senado Fe-
deral.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 76-C, DE 2003 

(Do Poder Executivo) 
Ofício nº 3.042/2005

Substitutivo do Senado Federal ao 
Projeto de Lei Complementar nº 76-B, de 
2003, que “institui, na forma do art. 43 da 
Constituição Federal, a Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste – SUDE-
NE, estabelece sua composição, natureza 
jurídica, objetivos, área de competência e 
instrumentos de ação e dá outras provi-
dências”.

Despacho: Às Comissões de: Economia, 
Indústria e Comércio; Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público; Desenvolvimento Ur-
bano e Interior; Finanças e Tributação (Mérito 
e Art. 54 RICD); Constituição e Justiça e de 
Redação (Art. 54 RICD). Constitua-se Comis-
são Especial, nos Termos do Artigo 34, Inciso 
II, do Regimento Interno.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

AUTÓGRAFOS DO PLP Nº 76-B/03, APROVADO 
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM 11-8-2004

Institui, na forma do art. 43 da Consti-
tuição Federal, a Superintendência do De-
senvolvimento do Nordeste – SUDENE es-
tabelece sua composição, natureza jurídica, 
objetivos, área de competência e instrumen-
tos de ação e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Superintendência do De-

senvolvimento do Nordeste – SUDENE, de natureza 
autárquica especial, administrativa e financeiramente 
autônoma, integrante do Sistema de Planejamento e 
de Orçamento Federal, com sede na cidade de Recife, 
Estado de Pernambuco, e vinculada ao Ministério da 
Integração Nacional.

Art. 2º A área de atuação da Sudene abrange os 
Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia 
e as regiões e os Municípios do Estado de Minas Ge-
rais de que tratam as Leis nos 1.348, de 10 de fevereiro 
de 1951, 6.218, de 7 de julho de 1975, e 9.690, de 15 
de julho de 1998, bem como os Municípios de Águas 
Formosas, Arinos, Ataléia, Bertópolis, Campanário, 
Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Formoso, Franciscó-
polis, Frei Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, Itamba-
curi, Ladainha, Maxacalis, Nanuque, Novo Oriente de 
Minas, Ouro Verde de Minas, Pavão, Pescador, Poté, 
Riachinho, Santa Fé de Minas, Santa Helena de Mi-
nas, São Romão, Serra dos Aimorés, Setubinha, Teófilo 
Otoni e Umburatiba, todos em Minas Gerais, e ainda os 
Municípios do Estado do Espírito Santo relacionados 
na Lei nº 9.690, de 15 de julho de 1998.

Parágrafo único. Quaisquer municípios criados por 
desmembramento dos entes municipais de que trata 
o caput deste artigo serão igualmente considerados 
como integrantes da área de atuação da Sudene.

Art. 3º A Sudene tem por finalidade promover o 
desenvolvimento includente e sustentável da sua área 
de atuação e a integração competitiva da base produtiva 
regional na economia nacional e internacional.

Art. 4º Compete à Sudene:
I – articular a ação dos órgãos públicos e fomen-

tar a cooperação das forças sociais representativas na 
sua área de atuação;

II – atuar, como agente do Sistema de Planejamen-
to e de Orçamento Federal, para assegurar a diferen-
ciação regional das políticas públicas nacionais e a 
observância do art. 165, § 7º, da Constituição Federal 
e do art. 35, caput e § 1º, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias;
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III – formular planos e propor diretrizes para o 
desenvolvimento de sua área de atuação, articulan-
do-os com as diretrizes e planos nacionais, estaduais 
e locais;

IV – apoiar, em caráter complementar, investimen-
tos públicos e privados nas áreas de infra-estrutura 
econômica e social, capacitação de recursos humanos, 
inovação e difusão tecnológica, políticas sociais e cul-
turais e iniciativas de desenvolvimento sub-regional;

V – estimular, por meio da administração de in-
centivos, os investimentos privados prioritários, as ati-
vidades produtivas e as iniciativas de desenvolvimen-
to sub– regional na sua área de atuação, conforme 
definição do Conselho Deliberativo da Sudene e na 
forma da lei e nos limites do art. 43, § 2º, da Consti-
tuição Federal;

VI – coordenar programas de assistência técnica 
e financeira internacional, em sua área de atuação;

VII – definir, em articulação com os Ministérios 
competentes, os critérios de aplicação dos recursos 
dos fundos de desenvolvimento e dos fundos setoriais 
na região, em especial aqueles vinculados ao desen-
volvimento científico e tecnológico;

VIII – promover o desenvolvimento econômico, 
social e cultural e a proteção ambiental do Semi-Árido, 
por meio da adoção de políticas diferenciadas para a 
sub-região.

Art. 5º A Sudene compõe-se de:
I – Conselho Deliberativo;
II – Comitês de Gestão;
III – Diretoria Colegiada;
IV – Procuradoria-Geral, vinculada à Advoca-

cia– Geral da União;
V – Auditoria-Geral;
VI – Ouvidoria-Geral.
Art. 6º Integram o Conselho Deliberativo da Su-

dene:
I – os Governadores dos Estados de sua área 

de atuação;
II – os Ministros de Estado designados pelo 

Presidente da República, limitados ao número de 9 
(nove);

III – 3 (três) representantes dos Municípios de 
sua área de atuação, escolhidos na forma a ser defi-
nida em ato do Poder Executivo;

IV – 3 (três) representantes da classe empresarial 
e 3 (três) representantes da classe dos trabalhadores 
de sua área de atuação, indicados na forma a ser de-
finida em ato do Poder Executivo;

V – o Presidente do Banco do Nordeste do Bra-
sil S/A – BNB;

VI – o Superintendente da Sudene.

Parágrafo único. Não se aplica o mecanismo da 
suplência, no caso dos integrantes do Conselho Deli-
berativo definidos neste artigo.

Art. 7º O Conselho Deliberativo reunir-se-á se-
mestralmente, com a presença do Presidente da Re-
pública, pautando-se por regimento interno a ser apro-
vado pelo colegiado.

Art. 8º São atribuições do Conselho Deliberativo 
a aprovação dos planos, diretrizes de ação e propostas 
de políticas públicas formuladas pela Diretoria Colegia-
da e o acompanhamento dos seus trabalhos.

§ 1º O Conselho Deliberativo criará Comitês da 
Gestão, fixando no ato da criação sua composição e 
suas competências.

§ 2º Os Comitês de Gestão serão sempre inte-
grados por representantes de Governos e da socie-
dade e funcionarão como instrumento de formulação, 
supervisão e de controle, por parte da sociedade, das 
políticas públicas para a região.

§ 3º Em relação ao Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Nordeste – FNE, compete ao Conselho 
Deliberativo da Sudene aprovar anualmente os pro-
gramas de financiamento, observadas as diretrizes e 
prioridades estabelecidas pelo Ministério da Integração 
Nacional, compatibilizando-os com as necessidades de 
desenvolvimento da região, avaliar os resultados obti-
dos e determinar as medidas de ajustes necessárias 
ao cumprimento das diretrizes aprovadas.

§ 4º Em relação ao Fundo de Desenvolvimento 
do Nordeste e aos benefícios e incentivos fiscais, com-
pete ao Conselho Deliberativo da Sudene aprovar as 
diretrizes e prioridades para as aplicações de recursos, 
em conformidade com a legislação em vigor.

Art. 9º A Diretoria Colegiada será presidida pelo 
Superintendente da Sudene e composta por mais 4 
(quatro) diretores, todos de livre escolha do Presidente 
da República, cabendo a ela a administração em geral 
da Autarquia e fazer cumprir as diretrizes e propostas 
aprovadas pelo Conselho Deliberativo.

Parágrafo único. A estrutura básica da Sudene 
e as competências das unidades serão estabelecidas 
em ato do Poder Executivo.

Art. 10. O Superintendente será o representante 
da Sudene, em juízo ou fora dele.

Art. 11. São instrumentos de ação da Sudene:
I – planos quadrienais e anuais, articulados com 

os planos federais, estaduais e locais, na forma da 
lei;

II – incentivos fiscais e financeiros, na forma da 
lei e da Constituição Federal;

III – outros instrumentos definidos em lei.
§ 1º Os recursos destinados ao desenvolvimento 

regional de caráter constitucional ou orçamentário terão 
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a sua destinação fixada pelos instrumentos previstos 
no inciso I do caput deste artigo.

§ 2º Os benefícios fiscais e financeiros mencio-
nados no inciso II do caput deste artigo permanecem 
enquanto a renda per capita da Região Nordeste não 
atingir no mínimo 90% (oitenta por cento) da renda 
média do País, da acordo com dados oficiais divulga-
dos pela Fundação Instituto de Geografia e Estatísti-
ca – IBGE.

Art. 12. Os arts. 3º, 4º, e 6º da Medida Provisória 
nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 3º Fica criado o Fundo da Desen-
volvimento do Nordeste – FDNE, de natureza 
contábil, a ser gerido pela Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, 
com a finalidade de apoiar atividades produti-
vas e investimentos em infra-estrutura na sua 
área de atuação.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo 
disporá sobre a política de aplicação dos recur-
sos do FDNE, bem como sobre as diretrizes 
para o estabelecimento de contrapartida dos 
Estados e Municípios nos investimentos em 
infra-estrutura.” (NR)

“Art. 4º Constituem recursos do Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste – FDNE:

I – dotações orçamentárias à conta de 
recursos do Tesouro Nacional, sem prejuízo 
das especificadas no § 1º deste artigo;

II – resultados de aplicações financeiras 
à sua conta;

III – produto da alienação de valores mo-
biliários, dividendos de ações e outros a ele 
vinculados;

IV – transferências financeiras de outros 
fundos destinados ao apoio de programas e 
projetos de desenvolvimento regional que con-
templem a área de jurisdição da Sudene;

V – outros recursos previstos em lei.
§ 1º Ficam assegurados ao Fundo de 

Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, en-
tre os recursos orçamentários de que trata o 
inciso I do caput deste artigo, os seguintes 
montantes:

I – no exercício de 2001, o correspon-
dente a R$462.000.000,00 (quatrocentos e 
sessenta e dois milhões de reais) ;

II – no exercício de 2002, o corresponden-
te a R$660.000.000,00 (seiscentos e sessenta 
milhões de reais);

III – a partir de 2003 e até o exercício de 
2013, o equivalente ao valor da dotação referi-

da no inciso II deste parágrafo, atualizado pela 
variação acumulada da receita corrente líquida 
da União, na forma do regulamento, observado 
o disposto no § 2º deste artigo.

§ 2º Os recursos assegurados ao Fundo 
de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE não 
utilizados nos respectivos exercícios financei-
ros em conformidade com o que dispõe o § 1º 
deste artigo serão integralmente transferidos 
para os orçamentos dos exercícios financei-
ros posteriores conforme dispuser o Poder 
Executivo.

§ 3º A partir do exercício financeiro de 
2005, os recursos alocados ao Fundo de De-
senvolvimento do Nordeste – FDNE, a con-
formidade com o disposto no inciso III do § 1º 
deste artigo, serão repassados ao mencionado 
Fundo, na forma de duodécimos mensais.

§ 4º As disponibilidades financeiras do 
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste fica-
rão depositadas na Conta Única do Tesouro 
Nacional”. (NR)

“Art. 6º O Fundo de Desenvolvimento 
do Nordeste terá como agentes operadores 
o Banco do Nordeste do Brasil S/A. e outras 
instituições financeiras, designadas em ato do 
Poder Executivo, que terão, entre outras, as 
seguintes competências:

I – fiscalizar e atestar a regularidade dos 
projetos sob sua condução;

II – propor a liberação de recursos fi-
nanceiros para os projetos aprovados pela 
Sudene.” (NR)

Art. 13. Constituem receitas da Sudene:
I – dotações orçamentárias consignadas no Or-

çamento-Geral da União;
II – transferências do Fundo de Desenvolvimen-

to do Nordeste, equivalente a 2% (dois por cento) do 
valor da cada liberação de recursos, a título de remu-
neração pela gestão daquele Fundo;

III – outras receitas previstas em lei não espe-
cificadas nos incisos I e II deste artigo.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a re-
manejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações 
orçamentárias consignadas à Agência de Desenvol-
vimento do Nordeste – ADENE pela Lei nº 10.837, de 
16 de janeiro de 2004, mantida a mesma classificação 
orçamentária, expressa por categoria de programação 
em seu menor nível, assim como o seu detalhamento 
por esfera orçamentária, grupo de natureza de despesa, 
identificador de resultado primário, fonte de recursos, 
modalidade de aplicação e identificador da uso, em 
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conformidade com o disposto respectivamente no arts. 
4º e 6º da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003.

Art. 15. Fica extinta a Agência do Desenvolvimen-
to do Nordeste – ADENE, cujos bens passarão a cons-
tituir o patrimônio social da Sudene.

Art. 16. A Sudene sucederá a Adene em seus 
direitos e obrigações, ficando convalidados os atos 
praticados com base na Medida Provisória nº 2.156-
5, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único. Os cargos efetivos ocupados por 
servidores integrantes do quadro transferido para o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em 
decorrência do disposto no art. 21, § 4º, da Medida 
Provisória nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, bem 
como os que estão lotados na Adene, poderão integrar 
o quadro da Sudene, mediante redistribuição, nos 
termos estabelecidos pelo art. 37 da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990.

Art. 17. Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 18. Ficam revogados a Lei Complementar nº 
66, de 12 de junho de 1991, e os arts. 1º, 2º, 5º, 7º, 8º, 
9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 da Medida Pro-
visória nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001.

Câmara dos Deputados, 16 de agosto de 2004. 
– João Paulo Cunha, Presidente.

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL

Substitutivo do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 59, de 2004 – Comple-
mentar (PL nº 76, de 2003, Complementar, 
na Casa de origem), que “institui, na for-
ma do art. 43 da Constituição Federal, a 
Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste – SUDENE, estabelece sua com-
posição, natureza jurídica, objetivos, área 
de competência e instrumentos de ação e 
dá outras providências”.

Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Institui, na forma do art. 43 da Consti-

tuição Federal, a Superintendência do De-
senvolvimento do Nordeste (SUDENE), es-
tabelece sua composição, natureza jurídica, 
objetivos, área de atuação, instrumentos de 
ação e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Da Sudene

Art. 1º Fica instituída a Superintendência do De-
senvolvimento do Nordeste (SUDENE), de natureza 
autárquica especial, administrativa e financeiramente 

autônoma, integrante do Sistema de Planejamento e 
de Orçamento Federal, com sede na cidade de Recife, 
Estado de Pernambuco, e vinculada ao Ministério da 
Integração Nacional.

Parágrafo único. A Sudene poderá manter re-
presentantes regionais à medida que for exigido pelo 
desenvolvimento de suas atividades, que serão execu-
tadas em articulação com os governos estaduais.

Art. 2º A área de atuação da Sudene abrange os 
Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia 
e as regiões e os Municípios do Estado de Minas Ge-
rais de que tratam as Leis nºs 1.348, de 10 de fevereiro 
de 1951, 6.218, de 7 de julho de 1975, e 9.690, de 15 
de julho de 1998, bem como os Municípios de Águas 
Formosas, Angelândia, Aricanduva, Arinos, Ataléia, 
Augusto de Lima, Bertópolis, Buenopólis, Campanário, 
Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Formoso, Franciscó-
polis, Frei Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, Itamba-
curi, Jenipapo de Minas, Joaquim Felício, José Gon-
çalves de Minas, Ladainha, Leme do Prado, Maxacalis, 
Monjolos, Monte Formoso, Nanuque, Novo Oriente de 
Minas, Ouro Verde de Minas, Pavão, Pescador, Pon-
to dos Volantes, Poté, Riachinho, Santa Fé de Minas, 
Santa Helena de Minas, Santo Hipólito, São Romão, 
Serra dos Aimorés, Setubinha, Teófilo Otoni, Umbura-
tiba e Veredinha, todos em Minas Gerais, e ainda os 
Municípios do Estado do Espírito Santo relacionados 
na Lei nº 9.690, de 1998, bem como o Município de 
Governador Lindemberg.

Parágrafo único. Quaisquer municípios criados, 
ou que venham a sê-lo, por desmembramento dos 
entes municipais integrantes da área de atuação da 
Sudene de que trata o caput deste artigo, serão igual-
mente considerados como integrantes de sua área de 
atuação.

Art. 3º A Sudene tem por finalidade promover o 
desenvolvimento includente e sustentável de sua área 
de atuação e a integração competitiva da base produtiva 
regional na economia nacional e internacional.

Art. 4º Compete à Sudene:
I – definir objetivos e metas econômicas e so-

ciais que levem ao desenvolvimento sustentável de 
sua área de atuação;

II – formular planos e propor diretrizes para o 
desenvolvimento de sua área de atuação, em conso-
nância com a política nacional de desenvolvimento 
regional, articulando-os com os planos nacionais, es-
taduais e locais;

III – propor diretrizes para definir a regionalização 
da política industrial que considerem as potencialidades 
e especificidades de sua área de atuação;
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IV – articular e propor programas e ações junto 
aos ministérios setoriais para o desenvolvimento re-
gional, com ênfase no caráter prioritário e estratégico, 
de natureza supra-estadual ou sub-regional;

V – articular as ações dos órgãos públicos e fo-
mentar a cooperação das forças sociais representativas 
de sua área de atuação de forma a garantir o cumpri-
mento dos objetivos e metas de que trata o inciso I;

VI – atuar, como agente do Sistema de Planeja-
mento e de Orçamento Federal, visando promover a 
diferenciação regional das políticas públicas nacionais 
e a observância dos §§ 1º e 7º do art. 165 da Consti-
tuição Federal;

VII – nos termos do inciso VI, em articulação com 
o Ministério da Integração Nacional, assessorar o Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão quando 
da elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes 
orçamentárias e do orçamento geral da União, em 
relação aos projetos e atividades previstas para sua 
área de atuação;

VIII – apoiar, em caráter complementar, investi-
mentos públicos e privados nas áreas de infra-estrutura 
econômica e social, capacitação de recursos humanos, 
inovação e difusão tecnológica, políticas sociais e cul-
turais e iniciativas de desenvolvimento sub-regional;

IX – estimular, por meio da dministração de in-
centivos e benefícios fiscais, os investimentos privados 
prioritários, as atividades produtivas e as iniciativas de 
desenvolvimento sub-regional em sua área de atuação, 
conforme definição do Conselho Deliberativo, em con-
sonância com o § 2º do art. 43 da Constituição Federal 
e na forma da legislação vigente;

X – promover programas de assistência técnica e 
financeira internacional em sua área de atuação;

XI – propor, mediante resolução do Conselho 
Deliberativo, as prioridades e os critérios de aplicação 
dos recursos dos fundos de desenvolvimento e dos 
fundos setoriais na sua área de atuação em especial 
aqueles vinculados ao desenvolvimento científico e 
tecnológico;

XII – promover o desenvolvimento econômico, so-
cial e cultural e a proteção do semi-árido, por meio da 
adoção de políticas diferenciadas para a sub-região.

Art. 5º São instrumentos de ação da Sudene:
I – o Plano Regional de Desenvolvimento do 

Nordeste;
II – o Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste (FNE);
III – o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste 

(FDNE);
IV – incentivos fiscais e financeiros, previstos nos 

arts. 1º, 2º e 3º da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 
de agosto de 2001, permanecendo fixos os percentuais 

de redução de 75% (setenta e cinco por cento), 25% 
(vinte e cinco por cento) e 30% (trinta por cento), sem 
prejuízo das demais normas em vigor e aplicáveis à 
matéria, a partir do ano calendário de 2000, ressalva-
do o disposto no § 3º deste artigo, e, na forma da lei 
e da Constituição Federal;

V – outros instrumentos definidos em lei.
§ 1º Os recursos destinados ao desenvolvimento 

regional de caráter constitucional, legal ou orçamen-
tário integrarão o plano regional de desenvolvimento 
do Nordeste, de forma compatibilizada com o plano 
plurianual do Governo Federal.

§ 2º Os benefícios fiscais e financeiros mencio-
nados no inciso IV do caput deste artigo permanecem 
enquanto a renda per capita da região Nordeste não 
atingir no mínimo 80% (oitenta por cento) da renda 
média do País de acordo com dados oficiais divulga-
dos pela Fundação Instituto de Geografia e Estatísti-
ca – IBGE.

§ 3º Nos casos situados em Municípios com Ín-
dice de Desenvolvimento Humano (IDH) inferior ou 
igual a 80% (oitenta por cento) da média da Região 
Nordeste, poderá ser deduzido 100% (cem por cen-
to) do Imposto sobre a Renda devido e adicionais não 
restituíveis, para projetos que venham a se implantar, 
ampliar, diversificar e modernizar, calculados sobre o 
lucro da exploração.

Art. 6 Constituem receitas da Sudene:
I – dotações orçamentárias consignadas no Or-

çamento-Geral da União;
II – transferências do Fundo de Desenvolvimen-

to do Nordeste, equivalentes a 2% (dois por cento) do 
valor de cada liberação de recursos;

III – outras receitas previstas em lei.
Art. 7º A Sudene compõe-se de:
I – Conselho Deliberativo;
II – Diretoria Colegiada;
III – Procuradoria-Geral, vinculada à Advocacia-

Geral da União;
IV – Auditoria-Geral;
V – Ouvidoria.

CAPÍTULO II 
Do Conselho Deliberativo

Art. 8º Integram o Conselho Deliberativo da Su-
dene:

I – os Governadores dos Estados do Maranhão, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernam-
buco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espí-
rito Santo;

II – os Ministros de Estado da Fazenda, da In-
tegração Nacional e do Planejamento, Orçamento e 
Gestão;
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III – os Ministros de Estado das demais áreas de 
atuação do Poder Executivo;

IV – o Superintendente da Sudene;
V – o Presidente do Banco do Nordeste do Bra-

sil S.A.
§ 1º O Conselho Deliberativo será presidido pelo 

Ministro de Estado da Integração Nacional.
§ 2º O Presidente da República presidirá as reu-

niões de que participar.
§ 3º Na reunião de instalação do Conselho De-

liberativo será iniciada a apreciação de proposta de 
regimento interno do Colegiado.

§ 4º Os governadores de Estado, quando ausen-
tes, somente poderão ser substituídos pelo vice-gover-
nador do respectivo Estado.

§ 5º Os ministros de Estado, quando ausentes, 
somente poderão ser substituídos pelo secretário-exe-
cutivo do respectivo ministério.

§ 6º Os ministros de Estado de que trata o inciso 
III integrarão o Conselho, com direito a voto, sempre 
que a pauta assim o requerer.

§ 7º Nas reuniões que tratem de programas estra-
tégicos, projetos estruturantes e outras matérias de alta 
relevância para o desenvolvimento regional, mais 6 (seis) 
ministros de Estado poderão integrar, excepcionalmente, 
o Conselho Deliberativo, com direito a voto, conforme 
requerimento previamente aprovado pelo mesmo.

§ 8º Dirigentes de órgãos, entidades e empre-
sas públicas da Administração Pública Federal, que 
venham a ser convidados a participar de reuniões do 
Conselho, não terão direito a voto.

§ 9º O dirigente da entidade federal mencionada 
no inciso V somente poderá ser substituído por outro 
membro da diretoria.

Art. 9º O Conselho Deliberativo reunir-se-á tri-
mestralmente, ou sempre que convocado por sua 
Presidência, mediante proposta da Diretoria Colegia-
da, pautando-se por regimento interno a ser aprovado 
pelo Colegiado.

§ 1º O Presidente da República presidirá a reunião 
anual dedicada a avaliar a execução do Plano Regional 
de Desenvolvimento do Nordeste, no exercício anterior, 
e a aprovar a programação de atividades deste plano 
no exercício corrente.

§ 2º A Secretaria-Executiva do Conselho Delibe-
rativo, cuja organização e funcionamento constarão do 
regimento interno do Colegiado, será dirigida pelo Su-
perintendente da Sudene e terá como atribuições o en-
caminhamento das decisões submetidas ao Colegiado 
e o acompanhamento das resoluções do Conselho.

Art. 10. Compete ao Conselho Deliberativo, com 
apoio administrativo, técnico e institucional de sua Se-
cretaria-Executiva, as seguintes atribuições:

I – estabelecer as diretrizes de ação e formular 
as políticas públicas para o desenvolvimento de sua 
área de atuação;

II – propor projeto de lei que instituirá o plano e 
os programas regionais de desenvolvimento do Nor-
deste, a ser encaminhado ao Congresso Nacional para 
apreciação e deliberação;

III – acompanhar e avaliar a execução do plano 
e dos programas regionais do Nordeste e determinar 
as medidas de ajustes necessárias ao cumprimento 
dos objetivos, diretrizes e metas do Plano Regional de 
Desenvolvimento do Nordeste;

IV – criar comitês permanentes ou provisórios, 
fixando no ato da sua criação suas composições e atri-
buições, designando um membro da Diretoria Colegiada 
para a coordenação dos trabalhos desses comitês;

V – estabelecer os critérios técnicos e científi-
cos para delimitação do senil-árido incluído na área 
de atuação da Sudene.

§ 1º Com o objetivo de promover a integração das 
ações de apoio financeiro aos projetos de infra-estru-
tura e de serviços públicos e aos empreendimentos 
produtivos, o Conselho Deliberativo estabelecerá as 
normas para a criação, a organização e o funciona-
mento do Comitê Regional das Instituições Financeiras 
Federais, que terá caráter consultivo.

§ 2º O Comitê Regional das Instituições Finan-
ceiras Federais será presidido pelo Superintendente 
da Sudene e integrado por representantes da admi-
nistração superior do Banco do Brasil S.A., do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A., do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social e da Caixa Econô-
mica Federal.

§ 3º Com o objetivo de promover a integração das 
ações dos órgãos e entidades federais na sua área de 
atuação, o Conselho Deliberativo estabelecerá as nor-
mas para a criação, a organização e o funcionamento 
do Comitê Regional de Articulação dos Órgãos e En-
tidades Federais, que terá caráter consultivo.

§ 4º O Comitê Regional de Articulação dos Ór-
gãos e Entidades Federais será presidido pelo Supe-
rintendente da Sudene e integrado por representantes 
das entidades federais de atuação regionalizada e as 
delegacias e representações de órgãos e entidades 
federais em sua área de atuação.

§ 5º Em relação ao Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Nordeste – FNE, compete ao Conse-
lho Deliberativo:

I – estabelecer, anualmente, as prioridades para 
aplicação dos recursos no exercício seguinte;

II – definir os empreendimentos de infra-estrutura 
econômica considerados prioritários para a economia 
regional;
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III – estabelecer as rotinas e os procedimentos 
para a apresentação, pelo agente operador, dos pro-
gramas de financiamento para o exercício seguinte, 
estabelecendo, entre outros parâmetros, os tetos de 
financiamento por mutuário;

IV – avaliar os resultados obtidos e determinar as 
medidas de ajustes necessárias ao cumprimento dos 
programas de financiamento aprovados e à adequação 
dos financiamentos às prioridades regionais;

V – aprovar anualmente, até o dia 15 de dezem-
bro, as prioridades e os programas de financiamento, 
observadas as diretrizes e orientações gerais estabe-
lecidas pelo Ministério da Integração Nacional.

§ 6º Como órgão gestor do Fundo de Desenvol-
vimento do Nordeste (FDNE), com base em proposta 
de sua Secretaria-Executiva e em consonância com o 
piano regional de desenvolvimento, compete ao Con-
selho Deliberativo:

I – estabelecer, anualmente, as prioridades para as 
aplicações dos recursos, no exercício seguinte, obser-
vadas as diretrizes e orientações gerais estabelecidas 
pelo Ministério da Integração Nacional, no financiamento 
aos empreendimentos industriais e de infra-estrutura de 
grande relevância para a economia regional;

II – estabelecer as rotinas e os procedimentos 
para a apresentação, pelo agente operador, das pro-
postas de financiamento aos empreendimentos con-
siderados prioritários.

§ 7º Como instância superior da gestão dos re-
cursos do Banco de Investimentos BNB-Par, com base 
em proposta de sua Secretaria-Executiva e em con-
sonância com o plano regional de desenvolvimento, 
compete ao Conselho Deliberativo:

I – estabelecer, anualmente, as diretrizes e as 
prioridades para a aplicação dos recursos, no exer-
cício seguinte, e definir os critérios de elegibilidade 
dos empreendimentos segundo a relevância para a 
economia regional;

II – estabelecer as rotinas e os procedimentos 
para a apresentação, pelo BNB-Par, das propostas de 
apoio financeiro aos empreendimentos considerados 
prioritários;

III – decidir sobre as propostas de financiamento 
recebidas, analisadas e aprovadas pelo agente opera-
dor nos termos estabelecidos nos incisos I e II.

CAPÍTULO III 
Da Diretoria Colegiada

Art. 11. Compete à Diretoria Colegiada:
I – assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o das 

informações, estudos e projetos que se fizerem neces-
sários ao exercício de suas respectivas atribuições;

II – exercer a administração da Sudene;

III – editar normas sobre matérias de competên-
cia da Sudene;

IV – aprovar o regimento interno da Sudene;
V – cumprir e fazer cumprir as diretrizes e pro-

postas aprovadas pelo Conselho Deliberativo;
VI – estudar e propor diretrizes para o desen-

volvimento de sua área de atuação, consolidando as 
propostas no plano regional de desenvolvimento do 
Nordeste, com metas e com indicadores objetivos para 
avaliação e acompanhamento;

VII – assegurar a elaboração de avaliação anual 
da ação federal na sua área de atuação, enviando-as 
aos deputados e senadores, após apreciação do Con-
selho Deliberativo;

VIII – encaminhar a proposta de orçamento da 
Sudene ao Ministério da Integração Nacional;

IX – encaminhar os relatórios de gestão e os de-
monstrativos contábeis da Sudene aos órgãos com-
petentes;

X – autorizar a divulgação de relatórios sobre as 
atividades da Sudene;

XI – decidir pela venda, cessão ou aluguel de 
bens integrantes do patrimônio da Sudene;

XII – notificar e aplicar as sanções previstas na 
legislação;

XIII – conhecer e julgar pedidos de reconsidera-
ção de decisões de membros da Diretoria.

§ 1º A Diretoria Colegiada será presidida pelo 
Superintendente da Sudene e composta por mais 4 
(quatro) diretores, todos nomeados pelo Presidente 
da República após aprovação pelo Senado Federal, 
na forma da alínea f do inciso III do art. 52 da Cons-
tituição Federal.

§ 2º A Diretoria Colegiada reunir-se-á com a pre-
sença de, pelo menos, 3 (três) diretores, dentre eles 
o Superintendente, e deliberará por maioria simples 
de votos.

§ 3º As decisões relacionadas com as compe-
tências institucionais da Sudene serão tomadas pela 
Diretoria Colegiada.

§ 4º A estrutura básica da Sudene e as compe-
tências das unidades serão estabelecidas em ato do 
Poder Executivo.

Art. 12. O Superintendente será representante 
da Sudene, em juízo ou fora dele.

CAPÍTULO IV 
Do Plano Regional de  

Desenvolvimento do Nordeste

Art. 13. O Plano Regional de Desenvolvimento 
do Nordeste, que abrangerá a área referida no caput 
do art. 2º, elaborado em consonância com a Política 
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Nacional de Desenvolvimento Regional, será um ins-
trumento de redução das desigualdades regionais.

§ 1º A Sudene, em conjunto com o Ministério da 
Integração Nacional e os ministérios setoriais, os órgãos 
e entidades federais presentes na área de atuação e 
em articulação com os governos estaduais, elaborará 
a minuta do projeto de lei que instituirá o Plano Re-
gional de Desenvolvimento do Nordeste, o qual será 
submetido ao Congresso Nacional nos termos do in-
ciso IV do art. 48, do § 4º do art. 165, e do inciso II do 
§ 1º do art. 166, da Constituição Federal.

§ 2º O Plano Regional de Desenvolvimento do 
Nordeste compreenderá programas, projetos e ações 
necessários para atingir os objetivos e as metas eco-
nômicas e sociais do Nordeste, com identificação das 
respectivas fontes de financiamento.

§ 3º O Plano Regional de Desenvolvimento do 
Nordeste terá vigência de 4 (quatro) anos, será revi-
sado anualmente e tramitará juntamente com plano 
plurianual (PPA).

§ 4º O Plano Regional de Desenvolvimento do 
Nordeste compreenderá metas anuais e quadrienais 
para as políticas públicas federais relevantes para o 
desenvolvimento da área de atuação da Sudene.

Art. 14. A Sudene avaliará o cumprimento do 
Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, por 
meio de relatórios anuais submetidos e aprovados pelo 
seu Conselho Deliberativo e encaminhados à Comis-
são Mista referida no § 1º do art. 166 da Constituição 
Federal e às demais comissões temáticas pertinentes 
do Congresso Nacional, obedecido o mesmo prazo 
de encaminhamento do projeto de lei orçamentária 
da União.

§ 1º O Plano Regional de Desenvolvimento do 
Nordeste terá como objetivos, entre outros:

I – diminuição das desigualdades espaciais e in-
terpessoais de renda;

II – geração de emprego e renda;
III – redução das taxas de mortalidade mater-

no-infantil;
IV – redução da taxa de analfabetismo;
V – melhoria das condições de habitação;
VI – universalização do saneamento básico;
VII – universalização dos níveis de ensino infantil, 

fundamental e médio;
VIII – fortalecimento do processo de interioriza-

ção do ensino superior;
IX – garantia de implantação de projetos para o 

desenvolvimento tecnológico;
X – garantia da sustentabilidade ambiental.
§ 2º Para monitoramento e acompanhamento dos 

objetivos definidos no § 1º, serão utilizados os dados 
produzidos pelos institutos de estatística dos poderes 

públicos federal, estaduais e municipais reconhecidos 
nacionalmente, além de relatórios produzidos pelos 
ministérios setoriais.

Art. 15. O Poder Executivo deverá encaminhar 
anualmente ao Congresso Nacional, como parte in-
tegrante da proposta orçamentária, anexo contendo 
a regionalização das dotações orçamentárias para o 
Nordeste, nos termos do que determinam o art. 165, 
§ 7º, da Constituição Federal e o art. 35 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 16. O Conselho Deliberativo aprovará, anual-
mente, relatório com a avaliação dos programas e ações 
do Governo Federal na área de atuação da Sudene.

§ 1º O relatório será encaminhado à Comissão 
Mista referida no § 1º do art. 166 da Constituição Fe-
deral e às demais comissões temáticas pertinentes 
do Congresso Nacional, obedecido o mesmo prazo 
de encaminhamento do projeto de lei orçamentária 
da União.

§ 2º O relatório deverá avaliar o cumprimento 
dos planos, diretrizes de ação e propostas de políti-
cas públicas federais destinadas à área de atuação da 
Sudene e, a partir dessa avaliação, subsidiar a apre-
ciação do projeto de lei orçamentária da União pelo 
Congresso Nacional.

CAPÍTULO V 
Do BNB-Par

Art. 17. Fica o Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
(BNB) autorizado a criar, nos termos do art. 251 da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, subsidiária 
integral, na forma de banco de investimentos, denomi-
nado Banco de Investimentos BNB-Par, com o objetivo 
de ampliar a atuação do BNB no mercado de capitais 
regional, concedendo empréstimos e financiamentos, 
com a finalidade de subscrição de ações, debêntures 
ou outros valores mobiliários emitidos por empresas 
responsáveis pela implantação de empreendimentos 
industriais e de infra-estrutura de grande relevância 
para a economia regional, segundo rotinas, procedi-
mentos e critérios de decisão estabelecidos pelo Con-
selho Deliberativo da Sudene.

§ 1º O estatuto social da subsidiária integral será 
aprovado pelo Conselho de Administração do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A., ao qual caberá autorizar à 
diretoria daquela instituição a prática dos demais atos 
de constituição da empresa.

§ 2º É permitida a admissão futura de acionista 
na subsidiária integral criada nos termos deste artigo, 
observado o disposto no art. 253 da Lei nº 6.404, de 
1976.
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§ 3º O Banco de Investimentos BNB-Par presta-
rá, semestralmente, informações de suas operações 
ao Conselho Deliberativo da Sudene.

§ 4º As participações societárias minoritárias de 
titularidade do BNB, depositadas no Fundo Nacional 
de Desestatização por força do Decreto nº 1.068, de 
2 de março de 1994, deverão ser transferidas para a 
titularidade do BNB-Par, inclusive para constituição de 
parcela do seu capital social.

§ 5º O Conselho de Administração do Banco de 
Investimentos BNB-Par será presidido pelo Superin-
tendente da Sudene.

CAPÍTULO VI 
Do Fundo Constitucional de Financiamento

Art. 18. A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, 
passa a viger com as seguintes alterações:

“Art. 4º  ..................................................
§ 1º Os Fundos Constitucionais de Fi-

nanciamento financiarão empreendimentos 
de infra-estrutura econômica, inclusive os de 
iniciativa de empresas públicas não-depen-
dentes de transferências financeiras do Po-
der Público, considerados prioritários para a 
economia em decisão do respectivo conselho 
deliberativo.

 ..............................................................
§ 3º Os Fundos Constitucionais de Fi-

nanciamento apoiarão a aquisição de bens 
de capital, assim como o capital de giro as-
sociado, em empreendimentos comerciais e 
de serviços.

§ 4º Até o limite de 5% (cinco por cento) 
dos recursos previstos a serem transferidos 
pelo Tesouro Nacional, em cada ano, os Fun-
dos Constitucionais de Financiamento poderão 
subscrever quotas de fundos de investimentos 
constituídos pelo banco de investimentos, sub-
sidiária integral dos bancos administradores, 
com a finalidade de subscrição de ações, de-
bêntures ou outros valores mobiliários emitidos 
por empresas responsáveis pela implantação 
de empreendimentos industriais e de infra-
estrutura considerados de grande relevância 
para a economia regional, segundo critério do 
respectivo conselho deliberativo.

§ 5º O Conselho Deliberativo estabe-
lecerá, em cada ano, os limites de transfe-
rência de recursos do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste (FNE) para o 
BNB-Par.” (NR)

“Art. 5º  ..................................................
 ..............................................................

 IV – Semi-árido, a região natural inserida 
na área de atuação da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste – Sudene, defi-
nida em portaria daquela Autarquia.” (NR)

“Art. 7º ...................................................  
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda 

informará, mensalmente, ao Ministério da In-
tegração Nacional, às respectivas superinten-
dências regionais de desenvolvimento, e aos 
bancos administradores dos Fundos Constitu-
cionais de Financiamento a soma da arreca-
dação do imposto sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza e do imposto sobre pro-
dutos industrializados, o valor das liberações 
efetuadas para cada Fundo, bem como a pre-
visão de datas e valores das 3 (três) liberações 
imediatamente subseqüentes.” (NR)

“Art. 9º Observadas as diretrizes estabe-
lecidas pelo respectivo conselho deliberativo do 
desenvolvimento de cada região, os bancos ad-
ministradores poderão repassar recursos dos 
Fundos Constitucionais a outras instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, com capacidade técnica comprovada 
e com estrutura operacional e administrativa 
aptas a realizar, em segurança e no estrito 
cumprimento das diretrizes e normas estabe-
lecidas, programas de crédito especificamente 
criados com essa finalidade.

Parágrafo único. As instituições beneficiá-
rias dos repasses deverão devolver aos bancos 
administradores, de acordo com o cronograma 
de reembolso das operações aprovado pelo 
respectivo conselho deliberativo do desenvol-
vimento de cada região, os valores relativos às 
prestações vencidas, independentemente do 
pagamento pelo tomador final.” (NR)

“Art. 14. Cabe ao Conselho Deliberativo 
da respectiva superintendência de desenvol-
vimento das regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste:

I – estabelecer, anualmente, as diretrizes, 
prioridades e programas de financiamento dos 
Fundos Constitucionais de Financiamento, em 
consonância com o respectivo plano regional 
de desenvolvimento;

II – aprovar, anualmente, até o dia 15 de 
dezembro, os programas de financiamento de 
cada Fundo para o exercício seguinte, esta-
belecendo, entre outros parâmetros, os tetos 
de financiamento por mutuário;

III – avaliar os resultados obtidos e de-
terminar as medidas de ajustes necessárias 
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ao cumprimento das diretrizes estabelecidas e 
à adequação das atividades de financiamento 
às prioridades regionais;

IV – encaminhar o programa de finan-
ciamento para o exercício seguinte, a que se 
refere o inciso II, juntamente com o resultado 
da apreciação e o parecer aprovado pelo co-
legiado, à Comissão Mista permanente de que 
trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, 
para conhecimento e acompanhamento pelo 
Congresso Nacional.

 ..................................................... “(NR)
“Art. 14-A. Cabe ao Ministério da Integra-

ção Nacional estabelecer as diretrizes e orien-
tações gerais para as aplicações dos recursos 
dos Fundos Constitucionais de Financiamento 
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de forma a 
compatibilizar os programas de financiamento 
com as orientações da política macroeconômi-
ca, das políticas setoriais e da Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional.”

“Art. 15.  ................................................
  .............................................................
III – analisar as propostas em seus múl-

tiplos aspectos, inclusive quanto à viabilidade 
econômica e financeira do empreendimento, 
mediante exame da correlação custo/benefício, 
e quanto à capacidade futura de reembolso do 
financiamento almejado, para, com base no re-
sultado dessa análise, enquadrar as propostas 
nas faixas de encargos e deferir créditos;

  .............................................................
V – prestar contas sobre os resultados 

alcançados, desempenho e estado dos recur-
sos e aplicações ao Ministério da Integração 
Nacional e aos respectivos conselhos delibe-
rativos;

  .............................................................
Parágrafo único. Até o dia 30 de setembro 

de cada ano, as instituições financeiras de que 
trata o caput encaminharão ao Ministério da 
Integração Nacional e às respectivas superin-
tendências regionais de desenvolvimento, para 
análise, a proposta dos programas de financia-
mento para o exercício seguinte.” (NR)

“Art. 17-A. A taxa de administração a ser 
paga mensalmente aos bancos para adminis-
trar os recursos dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento e para contratar operações de 
risco integral dos Fundos e de risco compar-
tilhado entre o banco e o Fundo será definida 
em regulamento, a ser editado por Decreto de 
iniciativa dos Ministérios da Fazenda e da In-

tegração Nacional, a partir de proposição do 
Conselho Deliberativo da Sudene, e será esta-
belecida de forma a criar incentivos que contri-
buam para a gestão eficiente dos recursos dos 
Fundos pelos bancos administradores.

§ 1º A cada exercício, a partir de 2016, 
inclusive, a taxa de administração paga na for-
ma do caput não poderá superar 15% (quin-
ze por cento) dos repasses efetuados pelo 
Tesouro Nacional.

§ 2º O limite de 15% (quinze por cento) 
será alcançado gradativamente, com diminui-
ção de meio ponto percentual a cada ano a 
partir de 2006.

§ 3º Enquanto não for editado o Decreto 
de que trata o caput, prevalece a regra atual 
para o pagamento da taxa de administração, 
observados os limites estabelecidos nos § 1º 
e 2º deste artigo.”(NR)

“Art. 20. Os Bancos administradores dos 
Fundos Constitucionais de Financiamento 
apresentarão, semestralmente, ao Ministério 
da Integração Nacional e às respectivas supe-
rintendências regionais de desenvolvimento, 
relatório circunstanciado sobre as atividades 
desenvolvidas e os resultados obtidos.

  .............................................................
§ 5º O relatório de que trata o caput, 

acompanhado das demonstrações contábeis, 
devidamente auditadas, será encaminhado 
pelo respectivo conselho deliberativo de de-
senvolvimento regional, juntamente com sua 
apreciação, a qual levará em consideração o 
disposto no § 4º deste artigo, à Comissão Mista 
permanente de que trata o art. 166, § 1º, da 
Constituição Federal, para efeito de fiscalização 
e controle, devendo ser apreciado na forma e 
no prazo do seu regimento interno.”

(NR)

CAPÍTULO VII 
Do fundo de desenvolvimento do Nordeste

Art. 19. A Seção II – Do Fundo de Desenvolvi-
mento do Nordeste (arts. 3º, 4º, 5º e 7º da Medida Pro-
visória nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º Fica criado o Fundo de Desen-
volvimento do Nordeste (FDNE), a ser gerido 
pela Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste – SUDENE, com a finalidade 
de assegurar recursos para a realização de 
investimentos, em sua área de atuação, em 
infra-estrutura e serviços públicos e em em-
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preendimentos produtivos com grande capa-
cidade germinativa de novos negócios e de 
novas atividades produtivas.

§ 1º O Conselho Deliberativo disporá so-
bre as prioridades de aplicação dos recursos do 
FDNE, bem como sobre os critérios adotados 
no estabelecimento de contrapartida dos Esta-
dos e dos Municípios nos investimentos.

§ 2º A cada parcela de recursos libera-
dos será destinado 1,5% (um inteiro e cinco 
décimos por cento) para custeio de atividades 
em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia 
de interesse do desenvolvimento regional, na 
forma a ser definida pelo Conselho Delibera-
tivo.” (NR)

“Art. 4º Constituem recursos do Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste (FDNE):

I – os recursos do Tesouro Nacional cor-
respondentes às dotações que lhe foram con-
signadas no orçamento anual e recursos de 
incentivos fiscais, nos termos da Constituição 
Federal, art. 43, § 2º, III, e art. 150, § 6º;

II – resultados de aplicações financeiras 
à sua conta;

III – produto da alienação de valores mo-
biliários, dividendos de ações e outros a ele 
vinculados;

IV – transferências financeiras de outros 
fundos destinados ao apoio de programas e 
projetos de desenvolvimento regional que con-
templem a área de jurisdição da Sudene;

V – outros recursos previstos em lei.
§ 1º Ficam assegurados ao Fundo de 

Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), en-
tre os recursos orçamentários de que trata o 
inciso I do caput deste artigo, os seguintes 
montantes:

I – no exercício de 2006, o correspon-
dente a 1.027.000.000,00 (um bilhão e vinte 
e sete milhões de reais);

II – a partir de 2007 e até o exercício de 
2023, o equivalente ao valor da dotação referi-
da no inciso I deste parágrafo, atualizado pela 
variação acumulada da receita corrente líquida 
da União, na forma do regulamento, observado 
o disposto no § 2º deste artigo.

§ 2º Os recursos financeiros assegurados 
ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste 
não utilizados nos exercícios financeiros em 
conformidade com o que dispõe o § 1º deste 
artigo serão integralmente utilizados nos orça-
mentos dos exercícios financeiros posteriores, 

não ficando sujeitos a contenções, contingen-
ciamentos, deferimentos e exercícios findos.

§ 3º Os recursos financeiros destinados 
ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste 
em conformidade com o disposto no § 1º des-
te artigo ser-lhe-ão integralmente repassados 
até o dia 20 de cada mês, na forma de duo-
décimos mensais.

§ 4º As disponibilidades financeiras do 
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste fi-
carão depositadas no Banco do Nordeste do 
Brasil S.A., como banco depositário, à ordem 
da Sudene.” (NR)

“Art. 6º O Fundo de Desenvolvimento do 
Nordeste terá o Banco do Nordeste do Brasil 
S.A. como agente operador com as seguintes 
competências:

I – identificação e orientação à prepa-
ração de projetos de investimentos a serem 
submetidos à aprovação da Sudene;

II – caso sejam aprovados pelo Conse-
lho Deliberativo, os projetos de investimentos 
serão apoiados pelo FDNE, mediante a ação 
do agente operador;

III – fiscalização e comprovação da regu-
laridade dos projetos sob sua condução;

IV – proposição da liberação de recursos 
financeiros para os projetos em implantação 
sob sua responsabilidade.

§ 1º O Conselho Deliberativo disporá 
sobre a remuneração do agente operador, in-
clusive sobre as condições de assunção dos 
riscos de cada projeto de investimento.

§ 2º Até o limite de 5% (cinco por cento) 
dos recursos previstos a serem transferidos 
pelo Tesouro Nacional, em cada ano, o Fundo 
de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) po-
derá subscrever quotas de fundos de investi-
mentos constituídos pelo BNB-Par, subsidiária 
integral do Banco do Nordeste do Brasil S.A., 
com a finalidade de subscrição de ações, de-
bêntures ou outros valores mobiliários emitidos 
por empresas responsáveis pela implantação 
de empreendimentos industriais e de infra-
estrutura considerados de grande relevância 
para a economia regional, segundo critérios 
estabelecidos pelo Conselho Deliberativo da 
Sudene.” (NR)

Art. 7º A participação do Fundo de De-
senvolvimento do Nordeste nos projetos de 
investimento será realizada conforme dispuser 
o regulamento a ser aprovado pelo Conselho 
Deliberativo.
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Parágrafo único. O Conselho Delibera-
tivo observará, entre outras, as seguintes di-
retrizes no estabelecimento do regulamento 
do FDNE:

I – a participação do Fundo será de até 
60% (sessenta por cento) do custo total dos 
investimentos;

II – será exigida garantia no valor da 
aplicação, admitindo-se, também, garantias 
flutuantes e garantias diferenciadas, próprias 
de operações estruturadas;

III – todas as garantias oferecidas devem 
ser seguradas, quando passíveis da medida;

IV – será exigida renúncia ao sigilo ban-
cário da movimentação dos recursos oriundos 
do Fundo;

V – a participação referida no caput será 
representada por debêntures conversíveis em 
ações, cujo exercício fica limitado a 50% (cin-
qüenta por cento) do valor corrigido do débito 
e a 30% (trinta por cento) do capital social da 
empresa devedora, o que for menor;

VI – o prazo será de até 30 (trinta) anos, 
de acordo com a relevância do projeto para o 
desenvolvimento regional, de acordo com os 
critérios de prioridade a serem estabelecidos 
pelo Conselho Deliberativo;

VII – o custo básico dos financiamentos 
concedidos com recursos do Fundo de De-
senvolvimento do Nordeste será estabelecido 
com base na Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP), sendo que para o cálculo dos encar-
gos financeiros totais será acrescido à TJLP 
um percentual adicional, variável em função da 
relevância do projeto para o desenvolvimen-
to regional e de sua localização territorial, de 
acordo com os critérios de prioridade, confor-
me dispuser o regulamento.” (NR)

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 20. Fica o Poder Executivo autorizado a re-
manejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações 
orçamentárias consignadas à Agência de Desenvol-
vimento do Nordeste (ADENE) pela Lei nº 11.100, de 
25 de janeiro de 2005, mantida a mesma classificação 
orçamentária, expressa por categoria de programação 
em seu menor nível, assim como o seu detalhamento 
por esfera orçamentária, grupo de natureza de despesa, 
identificador de resultado primário, fonte de recursos, 
modalidade de aplicação e identificador de uso, em 
conformidade com o disposto respectivamente no arts. 
4º e 7º da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004.

Art. 21. A Agência de Desenvolvimento do Nor-
deste (ADENE) será extinta na data de publicação do 
decreto que estabelecerá a estrutura regimental e o 
quadro demonstrativo dos cargos em comissão da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
– SUDENE.

Parágrafo único. Os bens da Adene passarão a 
constituir o patrimônio social da Sudene.

Art. 22. A Sudene sucederá a Adene em seus 
direitos e obrigações, ficando convalidados os atos 
praticados com base na Medida Provisória nº 2.156-
5, de 24 de agosto de 2001.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a apro-
veitar os atuais servidores do quadro da Agência de 
Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) para consti-
tuir o novo quadro de pessoal da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, assim 
como redistribuir para a Sudene os servidores efeti-
vos transferidos para o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão em decorrência do disposto no 
§ 4º do art. 21 da Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 
de agosto de 2001, ressalvada a opção do servidor 
de permanecer no órgão ou entidade em que está 
atualmente lotado.

§ 1º Os servidores redistribuídos na forma do 
caput terão assegurados seus direitos e vantagens e 
integrarão quadro em extinção.

§ 2º Os servidores de nível superior do quadro 
permanente da Sudene integrarão o Grupo Gestão 
de que trata a Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de 
setembro de 2001, fazendo jus à Gratificação de De-
sempenho de Atividade do Ciclo de Gestão (GCG), 
instituída pelo art. 8º do mesmo diploma legal.

Art. 24. Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 25. Ficam revogados a Lei Complementar nº 
66, de 12 de junho de 1991; os arts. 1º, 2º, 8º, 9º, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29 e 30 e o parágrafo único do art. 5º 
da Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 de agosto de 
2001; o art. 15-A da Lei nº 7.827, de 27 de setembro 
de 1989; e o art. 13 da Medida Provisória nº 2.199-14, 
de 24 de agosto de 2001.

Senado Federal,    de dezembro de 2005. – 
Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado 
Federal.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 325, DE 2005 

(Do Sr. Albérico Filho)

Permite a inclusão das empresas do 
setor de informática no Sistema Integrado 
de Pagamento de Impostos e Contribuições 
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das Microempresas e Empresas de Peque-
no Porte – SIMPLES. 

Despacho: Apense-se ao PLP nº 
155/2004. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta lei complementar permite às empre-

sas do setor de informática a opção pelo Sistema In-
tegrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
– SIMPLES, instituído pela Lei nº 9.317, de 5 de de-
zembro de 1996, desde que respeitados os limites de 
receita bruta previstos.

Art. 2º Ficam excetuadas da restrição de que tra-
ta o inciso XIII do art. 9º da Lei nº 9.317, de 1996, as 
pessoas jurídicas referidas no artigo anterior.

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

Justificação

Neste limiar do Século XXI, sabe-se que a infor-
mação é tudo. O computador é o legítimo sucessor do 
livro, da imprensa de Gutemberg.

Hoje em dia vive-se a era das infovias, da Internet, 
dos “sites” e da “web”. Está-se num mundo dependente 
da comunicação cada vez mais rápida e eficaz. Daí a 
importância das empresas de informática.

Sabe-se que um estaleiro, por natureza, é uma 
empresa grande. Ou seja, praticamente não existem 
estaleiros microempresas. É um investimento incom-
patível com microempresas.

O setor informático, pelo contrário, comporta os 
“pequenos maravilhosos”, ainda mais quando se trata 
menos em investimentos em pesquisas na área que 
de distribuição de produtos nos mais variados rincões 
deste imenso País.

Por isso, não se justificam limitações ao setor 
em pauta, quando se trata de incentivá-lo para o sur-
gimento de microempresas voltadas para essa linha 
de atividades, bastando, para isso, a observância dos 
limites de receita bruta.

Com efeito, ao passo que não se justifica incenti-
var gigantes da informática, menos ainda se justificaria 
não incentivar pequenas empresas que desejem se 
aventurar no setor.

Isso porque o encontro da informática com a 
microempresa é dos mais felizes: pelo fato do surgi-
mento de nova microempresa como tal e de sê-lo no 
ramo de informática.

No caso, limitações outras que não a relativa à 
própria pequenez, não se compadecem com o inelutá-

vel fato de que a informação já de há muito é fenômeno 
de cunho eminentemente internacional.

Daí a importância e urgência de nosso projeto de 
lei complementar para cuja aprovação contamos com 
o indispensável endosso de nossos ilustres Pares no 
Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2005. 
– Deputado Albérico Filho.

PROJETO DE LEI Nº 735-C, DE 2003 
(Do Sr. Beto Albuquerque) 

Ofício nº 2.922/2005

Emenda do Senado Federal ao Projeto 
de Lei nº 735-B, de 2003. que “altera a reda-
ção dos arts. 165, 276, 277 e 302 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro”.

Despacho: Às Comissões de: Viação e 
Transportes; e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Mérito e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

AUTÓGRAFOS DO PL Nº 735-B/03, APROVADO 
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM 30-10-2003,

Altera a redação dos arts. 165, 276, 
277 e 302 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera os arts. 165, 276, 277 e 302 

da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que pas-
sam seguinte redação:

“Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool 
ou de qualquer substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica:

 .................................................... “ (NR)
“Art. 276. A concentração superior a três 

decigramas de álcool por litro de sangue, com-
prova que o condutor se acha impedido de 
dirigir veículo automotor.

 .................................................... “ (NR)
“Art. 277. Todo condutor de veículo au-

tomotor, envolvido em acidente de trânsito ou 
que for alvo de fiscalização de trânsito, sob 
suspeita de dirigir sob a influência de álcool, 
será submetido a testes de alcoolemia, exa-
mes clínicos, perícia, ou outro exame que, por 
meios técnicos ou científicos, em aparelhos 
homologados pelo Contran, permitam certifi-
car seu estado.
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§ 1º Medida correspondente aplica-se no 
caso de suspeita de uso de substância entor-
pecente, tóxica ou de efeitos análogos.

§ 2º No caso de recusa do condutor à 
realização dos testes, exames e da perícia pre-
vistos no caput, a infração poderá ser caracte-
rizada mediante a obtenção de outras provas 
em direito admitidas, pelo agente de trânsito, 
acerca dos notórios sinais de embriaguez, ex-
citação ou torpor, resultantes do consumo de 
álcool ou entorpecentes, apresentados pelo 
condutor.“ (NR)

“Art. 302.  ..............................................  
Parágrafo único.  ...................................
 ..............................................................
V – estiver sob a influência de álcool ou 

substância tóxica ou entorpecente de efeitos 
análogos.” (NR)

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

Câmara dos Deputados, 5 de novembro de 2003. 
– João P. Cunha, Presidente.

EMENDA DO SENADO FEDERAL

Emenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 87, de 2003 (PL nº 735, de 2003, 
na Casa de origem), que “altera a redação 
dos arts. 165, 276, 277 e 302 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro”.

Emenda única 
(Corresponde à Emenda nº 1 – CCJ)

Dê-se a seguinte redação ao art. 1º do Projeto:

“Art. 1º Esta Lei altera os arts. 165, 277 
e 302 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que passam a vigorar com seguinte 
redação:

“Art. 165. Dirigir sob a influência de ál-
cool ou de qualquer substância entorpecen-
te ou que determine dependência física ou 
psíquica:

 .................................................... “ (NR)
“Art. 277. Todo condutor de veículo au-

tomotor, envolvido em acidente de trânsito ou 
que for alvo de fiscalização de trânsito, sob 
suspeita de dirigir sob a influência de álcool, 
será submetido a testes de alcoolemia, exa-
mes clínicos, perícia, ou outro exame que, por 

meios técnicos ou científicos, em aparelhos 
homologados pelo Contran, permitam certifi-
car seu estado.

§ 1º Medida correspondente aplica-se no 
caso de suspeita de uso de substância entor-
pecente, tóxica ou de efeitos análogos.

§ 2º No caso de recusa do condutor à 
realização dos testes, exames e da perícia pre-
vistos no caput, a infração poderá ser caracte-
rizada mediante a obtenção de outras provas 
em direito admitidas, pelo agente de trânsito, 
acerca dos notórios sinais de embriaguez, ex-
citação ou torpor, resultantes do consumo de 
álcool ou entorpecentes, apresentados pelo 
condutor.” (NR)

“Art. 302.  ..............................................
Parágrafo único.  ...................................
V – estiver sob a influência de álcool ou 

substância tóxica ou entorpecente de efeitos 
análogos.”(NR)”

Senado Federal, 13 de dezembro de 2005. – Se-
nador Renan Calheiros, Presidente do Senado Fe-
deral.

PROJETO DE LEI Nº 6.468, DE 2005 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 517/2003 
Ofício (SF) nº 3014/2005

Dispõe sobre repactuação e alonga-
mento de dívidas oriundas de operações de 
crédito rural, e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, 
RICD); e Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (Art. 54 RICD). Apense-se a este o PL nº 
3.290/2004. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizada a renegociação de dívidas 

oriundas de operações de crédito rural contratadas por 
agricultores familiares, mini e pequenos produtores e 
de suas cooperativas e associações, nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, no Norte do Espírito Santo, 
nos Municípios do Norte de Minas Gerais, do Vale do 
Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, compreendidos na 
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do 
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Nordeste – Adene, e nos Municípios da Região Sul que 
sofreram frustração de safra por fenômenos climáticos 
e foram decretados em situação de emergência ou em 
estado de calamidade pública, com reconhecimento do 
Governo Federal, no valor total originalmente financiado 
de até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) em uma ou 
mais operações do mesmo beneficiário, cujos mutuá-
rios estejam adimplentes com suas obrigações ou as 
regularizem 180 (cento e oitenta) dias após a data em 
que for publicada a regulamentação desta Lei, obser-
vadas as seguintes características e condições:

I – nos financiamentos de custeio e investimento 
concedidos até 31 de dezembro de 1997, com recur-
sos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – FAT, no caso de operações classifica-
das como “Proger Rural”, ou equalizados pelo Tesouro 
Nacional, no valor total originalmente contratado de até 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para investimento, e até 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para custeio, em uma ou 
mais operações do mesmo beneficiário, que não foram 
renegociados com base na Lei nº 9.138, de 29 de no-
vembro de 1995, e pela Resolução no 2.765, de 10 de 
agosto de 2000, do Conselho Monetário Nacional:

a) rebate no saldo devedor das opera-
ções de investimento equivalente a 8,8% (oito 
inteiros e oito décimos por cento), na data da 
repactuação;

b) bônus de adimplência de 30% (trinta 
por cento) sobre cada parcela da dívida paga 
até a data do respectivo vencimento, no caso 
das operações de custeio e investimento con-
tratadas na região dos Fundos Constitucionais 
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo que, 
nas regiões do semi-árido, Norte do Espírito 
Santo e nos Municípios do Norte de Minas 
Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do 
Mucuri, compreendidos na área da atuação 
da Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
– Adene, o bônus será de 70% (setenta por 
cento) para custeio e investimento;

c) aplicação de taxa efetiva de juros de 
3% a.a. (três por cento ao ano), a partir da 
data da repactuação nas operações de investi-
mento, e de 4% a.a. (quatro por cento ao ano) 
nas de custeio;

d) no caso das operações de investi-
mento, o saldo devedor apurado na data da 
repactuação será prorrogado pelo prazo de 
10 (dez) anos, incluídos 2 (dois) anos de ca-

rência, a ser liquidado em parcelas iguais, 
anuais e sucessivas, sendo que as operações 
repactuadas de custeio serão liquidadas em 
3 (três) parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
após 1 (um) ano de carência contado da data 
da repactuação;

II – nos financiamentos de custeio e investimento 
concedidos no período de 2 de janeiro de 1998 a 30 
de junho de 2000, ao abrigo do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf; com 
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamen-
to do Norte, Nordeste e Centro-Oeste; do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador – FAT, no caso de operações 
classificadas como “Proger Rural”, ou equalizados 
pelo Tesouro Nacional, no valor total originalmente 
contratado de até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), 
com limite de benefício de até R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais) para investimento ou custeio, em uma ou mais 
operações do mesmo beneficiário:

a) rebate no saldo devedor das operações 
de investimento, na posição de 1o de janeiro de 
2002, desde que se trate de operação contra-
tada com encargos pós-fixados, equivalente a 
8,8% (oito inteiros e oito décimos por cento);

b) bônus de adimplência de 70% (se-
tenta por cento) sobre cada parcela da dívida 
paga até a data do respectivo vencimento, no 
caso de operações contratadas nas regiões 
do semi-árido, Norte do Espírito Santo, e nos 
Municípios do Norte de Minas Gerais, do Vale 
do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, com-
preendidos na área de atuação da Agência de 
Desenvolvimento do Nordeste – Adene;

c) aplicação de taxa efetiva de juros de 
3% a.a. (três por cento ao ano) a partir de 1o 
de janeiro de 2002;

d) no caso das operações de investi-
mento, o saldo devedor apurado na data da 
repactuação será prorrogado pelo prazo de 
10 (dez) anos, incluídos 2 (dois) anos de ca-
rência, a ser liquidado em parcelas iguais, 
anuais e sucessivas, sendo que as operações 
repactuadas de custeio serão liquidadas em 
3 (três) parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
após 1 (um) ano de carência contado da data 
da repactuação;

III – nos financiamentos de investimento conce-
didos nos períodos referenciados nos incisos I e II, ao 
amparo de recursos dos Fundos Constitucionais de 
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Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste; 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, no caso 
de operações classificadas como “Proger Rural”; ou 
equalizados pelo Tesouro Nacional, com valor total 
originalmente contratado acima de R$ 30.000,00 (trin-
ta mil reais) e até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), 
observadas as seguintes condições:

a) aplica-se o disposto no inciso I ou II, 
conforme a data da formalização da operação 
original, para a parcela do saldo devedor, ou 
da prestação, que corresponda ao limite de 
R$30.000,00 (trinta mil reais) na data do con-
trato original;

b) para a parcela do saldo devedor, ou da 
prestação, que diz respeito ao crédito original 
excedente ao limite de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), mantêm-se os encargos contratuais vi-
gentes para situação de normalidade.

§ 1o No caso de operações referenciadas no 
caput deste artigo formalizadas com cooperativa ou 
associação de produtores, considerar-se-á:

I – cada cédula-filha ou instrumento de crédito 
individual originalmente firmado por beneficiário final 
do crédito;

II – como limite individual, no caso de operação 
que não envolveu repasse de recursos a cooperados 
ou associados, o resultado da divisão do valor origi-
nalmente financiado pelo número total de coopera-
dos ou associados da entidade que se enquadrarem 
como agricultores familiares, respeitado o mesmo 
teto de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) para en-
quadramento.

§ 2o Na hipótese de liquidação antecipada e total 
do saldo devedor das operações a que se refere o ca-
put deste artigo até 31 de dezembro de 2008, aplicar-
se-á bônus adicional de 10% (dez por cento) sobre o 
montante devido.

§ 3o Para efeito do disposto nos incisos II e III 
do caput deste artigo, ficam os gestores dos Fundos 
Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
autorizados a reclassificar as operações realizadas 
simultaneamente com recursos do FAT e de um dos 
Fundos Constitucionais para a carteira do respectivo 
Fundo, bem como, nesse caso, a assumir o ônus de-
corrente das disposições deste artigo.

§ 4o Aplicam-se as condições previstas no inciso 
I do caput deste artigo, aos mutuários que tenham re-
negociado as suas dívidas com base em legislações 
posteriores à Resolução no 2.765, de 10 de agosto de 
2000, do Conselho Monetário Nacional, exclusivamente 

nas áreas de abrangência dos Fundos Constitucionais, 
não sendo cumulativos os benefícios previstos nesta 
Lei com os anteriormente repactuados.

§ 5o Para os financiamentos de que tratam os 
incisos I e II deste artigo, realizados na região Nor-
deste, no Norte do Espírito Santo e nos Municípios do 
Norte de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha e no 
Vale do Mucuri, compreendidos na área de atuação 
da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – Ade-
ne, e lastreados com recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – FAT em operações com recursos 
mistos desse Fundo e do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste, ou realizadas somente 
com recursos do FAT sem equalização, nessa região, 
cujo valor total originalmente contratado não exceda 
a R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), prevalecem as 
seguintes disposições:

I – aplicam-se os benefícios de que tratam os 
incisos I ou II deste artigo, conforme a data da forma-
lização da operação original, para a parcela do saldo 
devedor, ou da prestação, que corresponda ao limite 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

II – a parcela do saldo devedor, apurado na data 
de repactuação, que diz respeito ao crédito original 
excedente ao limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
na região do semi-árido, incluído o Norte do Espírito 
Santo, e nos Municípios do Norte de Minas Gerais, no 
Vale do Jequitinhonha e no Vale do Mucuri, compre-
endidos na área de atuação da Agência de Desenvol-
vimento do Nordeste – Adene, poderá ser prorrogada 
pelo prazo de 10 (dez) anos, incluídos 2 (dois) anos 
de carência, observado o seguinte: 

a) farão jus a bônus de adimplência de 
50% (cinqüenta por cento) sobre a prestação 
ou parcela liquidada na data do vencimento;

b) aplicação de taxa efetiva de juros de 
3% a.a. (três por cento ao ano) a partir de 1o 
de janeiro de 2002.

Art. 2º Fica autorizada, para os financiamentos até 
o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) concedidos aos 
produtores rurais que sejam lastreados por recursos 
de outras fontes que não os Fundos Constitucionais de 
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, no 
caso de frustração de safra por fenômenos climáticos 
em Municípios decretados em situação de emergência 
ou estado de calamidade pública, com reconhecimen-
to do Governo Federal, a conversão das operações 
para o âmbito do Fundo Constitucional respectivo, 
mantendo-se integralmente as condições financeiras 
do Pronaf, nos casos de agricultores familiares, mini 
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e pequenos produtores e, para os demais casos, as 
condições previstas no art. 1º da Lei nº 10.177, de 12 
de janeiro de 2001, com absorção dos respectivos 
ônus pelo Fundo Constitucional.

Parágrafo único. A conversão das operações 
de que trata o caput deste artigo para o âmbito do 
respectivo Fundo Constitucional, com manutenção 
integral das condições financeiras do Pronaf, deverá 
ser realizada em até 360 (trezentos e sessenta) dias 
após a data em que for publicada a regulamentação 
desta Lei.

Art. 3º Os bancos oficiais federais poderão, 
no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias após a 
data em que for publicada a regulamentação desta 
Lei, a seu exclusivo critério, retardar a propositu-
ra ou suspender processo de execução judicial de 
dívidas de operações de crédito rural, no caso de 
agricultores familiares, mini e pequenos produtores 
e de suas cooperativas e associações, quando en-
volverem valor originalmente financiado de até R$ 
50.000,00 (cinqüenta mil reais) em projetos locali-
zados em áreas de abrangência dos Fundos Cons-
titucionais de Financiamento do Norte, Nordeste 
ou Centro-Oeste, desde que haja reconhecimento 
da necessidade de reconversão de atividades para 
resgate ou ampliação da capacidade de geração de 
renda dos agricultores.

§ 1o Para efeito de reconhecimento da necessi-
dade de reconversão de atividades, os bancos oficiais 
federais poderão se valer de estudos realizados por 
entidades de pesquisa e de prestação de assistência 
técnica e extensão rural.

§ 2o Excluem-se do disposto neste artigo as 
operações adquiridas sob a égide da Medida Pro-
visória nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001, as 
renegociadas com base na Lei nº 9.138, de 29 de 
novembro de 1995, as contempladas pelo art. 1o 
desta Lei e aquelas formalizadas após 30 de ju-
nho de 2000.

§ 3o Aplicam-se as disposições deste artigo às 
operações lastreadas por recursos dos Fundos Cons-
titucionais de Financiamento do Norte, Nordeste ou 
Centro-Oeste.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Senado Federal, 22 de dezembro de 2005. – Se-
nador Renan Calheiros, Presidente do Senado Fe-
deral.

PROJETO DE LEI Nº 6.469, DE 2005 
(Do Ministério Público da União) 

MSG (PGR) Nº 2

Dispõe sobre a carreira dos Servido-
res do Ministério Público da União, fixa os 
valores de sua remuneração e dá outras 
providências.

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

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

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1º A Carreira dos Servidores do Ministério 
Público da União é regida por esta lei.

Parágrafo único. Cada ramo do Ministério Público 
da União terá seu próprio Quadro de Pessoal.

Art. 2º A Carreira dos Servidores do Ministério 
Público da União é constituída dos seguintes cargos 
de provimento efetivo:

I – Analista do Ministério Público da União, de 
nível superior;

II – Técnico do Ministério Público da União, de 
nível médio.

III – Auxiliar do Ministério Público da União, de 
nível fundamental.

Art. 3º Os cargos efetivos de Analista, Técnico e 
Auxiliar do Ministério Público da União são estrutura-
dos em Classes e Padrões, conforme o Anexo I, nas 
diversas áreas de atividades.

Parágrafo único. As atribuições dos cargos de que 
trata esta lei às áreas de atividades e as suas espe-
cialidades serão fixadas em regulamento, nos termos 
do caput do art. 29.

Art. 4º Integram o Quadro de Pessoal do Minis-
tério Público da União funções de confiança FC-1 a 
FC-3 e os cargos em comissão CC-1 a CC-7, para o 
exercício de atribuições de direção, chefia e asses-
soramento.

§ 1º Cada ramo do Ministério Público da União 
destinará, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) 
dos cargos em comissão aos integrantes da Car-
reira de Servidores do Ministério Público da União 
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observado os requisitos de qualificação e experi-
ência previstos em regulamento, ficando resguar-
dadas as situações constituídas até a data da pu-
blicação desta lei.

§ 2º Será publicado semestralmente no Diário 
Oficial da União quadro resumo contendo informações 
sobre a ocupação das funções de confiança e dos car-
gos em comissão.

Art. 5º No âmbito do Ministério Público da União 
é vedada à nomeação ou designação, para cargo em 
comissão, de cônjuge, companheiro (a), parente ou 
afim, em linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro) grau, 
dos respectivos membros, salvo de servidor ocupante 
de cargo de provimento efetivo da Carreira dos Servi-
dores do Ministério Público da União, caso em que a 
vedação é restrita à nomeação ou designação para o 
exercício perante o membro ou servidor determinante 
da incompatibilidade, situação que se aplica à função 
de confiança.

CAPÍTULO II 
Do Ingresso na Carreira

Art. 6º O ingresso nos cargos da Carreira de 
Servidores do Ministério Público da União far-se-á 
mediante concurso público de provas ou de provas 
e títulos para o padrão inicial da classe inicial do res-
pectivo cargo.

Parágrafo único. O Ministério Público da União 
poderá incluir como etapa do concurso público, progra-
ma de formação de caráter eliminatório, classificatório 
ou eliminatório e classificatório.

Art. 7º São requisitos de escolaridade para in-
gresso na carreira:

I – para o cargo de Analista, diploma de conclu-
são de curso superior, em nível de graduação, com 
habilitação legal específica, observada a disposição 
do parágrafo único da art. 3º desta lei.

II – para o cargo de Técnico, certificado de con-
clusão de ensino médio e/ou, se for o caso, habilitação 
legal especifica, observada a disposição do parágrafo 
único do art. 3º desta lei.

III – para o cargo de Auxiliar, certificado de con-
clusão do ensino fundamental.

§ 1º Além dos requisitos previstos neste artigo, 
poderá ser exigida formação especializada, experiên-
cia e registro profissional dispostos em lei.

§ 2º É vedado o desempenho de atribuições di-
versas daquelas fixadas para o cargo para o qual o 
servidor foi aprovado.

CAPÍTULO III 
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 8º O desenvolvimento do servidor na carreira 
acorrerá mediante progressão funcional e promoção.

§ 1º A progressão funcional é a movimentação do 
servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma 
mesma classe, observado o interstício de um ano, sob 
os critérios fixados em regulamento, e de acordo com 
o resultado de avaliação formal de desempenho;

 § 2º A promoção é a movimentação do servidor 
do último padrão de uma classe para o primeiro pa-
drão da classe seguinte, observado o interstício de um 
ano em relação à progressão funcional imediatamente 
anterior, dependendo, cumulativamente, do resultado 
de avaliação formal de desempenho e da participação 
em curso de aperfeiçoamento, ação ou programa de 
capacitação oferecidos, preferencialmente, pelo órgão, 
na forma prevista em regulamento.

§ 3º A progressão funcional e a promoção não 
acarretarão mudança de cargo.

Art. 9º Ao entrar em exercício, o servidor nomea-
do para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade para 
o desempenho do cargo serão objeto de avaliação se-
mestral, nos termos da regulamentação própria.

Parágrafo único. Será submetida à homologação 
da autoridade competente, 4 (quatro) meses antes de 
findo o período do estágio probatório, a avaliação de 
desempenho do servidor, realizada de acordo com o 
que dispuser o regulamento.

Art. 10. A avaliação de desempenho, após a 
conclusão do estágio probatório, será anual, sujeita 
à observância de critérios objetivos estabelecidos em 
regulamento.

§ 1º O Procurador Geral da República regula-
mentará a avaliação com base nos critérios eleitos por 
comissão composta por 2 (dois) servidores efetivos 
designados pela chefia de cada ramo do Ministério 
Público da União e por um (um) servidor efetivo indica-
do por decisão conjunta da direção das entidades, de 
âmbito nacional ou do Distrito Federal, representativas 
dos servidores do Ministério Público da União.

§ 2º Fica o Procurador Geral da República au-
torizado a regulamentar a avaliação de desempenho 
acaso não formada a comissão prevista no parágrafo 
anterior, importando em desistência a ausência de 
designação ou indagação dos prazo de cinco dias da 
respectiva solicitação.
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§ 3º Será instituída Comissão de Avaliação de 
Desempenho no âmbito de cada unidade dos ramos 
do Ministério Público da União, composta por servido-
res efetivos, observada a regulamentação prevista no 
parágrafo anterior.

CAPÍTULO IV 
Da Remuneração

Art. 11. A remuneração dos cargos de provimento 
efetivo da Carreira dos Servidores do Ministério Público 
da União é composta pelo vencimento básico do cargo 
e pela Gratificação de Atividade do Ministério Público 
da União – GAMPU.

Art. 12. O vencimento básico dos cargos da Car-
reira dos Servidores do Ministério Público da União é 
o constante do Anexo II.

Art. 13. A Gratificação de Atividade do Ministério 
Público da União – GAMPU será calculada mediante 
a aplicação do percentual de 50% (cinqüenta por cen-
to), incidente sobre o vencimento básico estabelecido 
no Anexo II.

§ 1º Os integrantes da Carreira dos Servidores 
do Ministério Público da União que perceberem in-
tegralmente a retribuição da função de confiança ou 
do cargo em comissão, constante dos Anexos III e IV 
desta lei, não perceberão a gratificação de que trata 
este artigo.

§ 2º Os servidores ocupantes de cargo em co-
missão sem vinculo efetivo com a Administração Pú-
blica e os servidores requisitados não perceberão a 
gratificação de que trata este artigo.

§ 3º o integrante da Carreira dos Servidores do 
Ministério Público da União cedido, com fundamento 
nos incisos I e II do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, não perceberá, durante o afasta-
mento, a gratificação de que trata este artigo, salvo na 
hipótese de cessão para órgãos da União, na condição 
de optante pela remuneração do cargo efetivo.

Art. 14. É instituído o Adicional de Qualificação 
– AQ destinado aos integrantes da Carreira dos Ser-
vidores do Ministério Público da União portadores de 
títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-gra-
duação, em sentido amplo ou estrito, nos termos do 
regulamento próprio.

§ 1º O Adicional de que trata este artigo não será 
concedido quando o curso constituir requisito para in-
gresso no cargo.

§ 2º Para efeito do disposto neste artigo só serão 
considerados os cursos reconhecidos e ministrados por 
instituições de ensino credenciadas ou reconhecidas 

pelo Ministério da Educação na forma da legislação 
especifica.

§ 3º Os cursos de pós-graduação lato sensu 
serão admitidos desde que com duração mínima de 
trezentas e sessenta horas.

§ 4º O Adicional de Qualificação – AQ somente 
será considerado no cálculo dos proventos e das pen-
sões se o título ou o diploma forem anteriores a data 
da inativação, excetuado, ainda, do cômputo o disposto 
no inciso VI do art. 15.

Art. 15. O Adicional de Qualificação – AQ incidirá 
sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servi-
dor, observado o seguinte:

I – 12,5% (doze vírgula cinco por cento), aos por-
tadores de titulo de Doutor;

II – 10% (dez por cento), aos portadores de ti-
tulo de Mestre;

III – 7,5% (sete vírgula cinco por cento), aos por-
tadores de Certificado de Especialização;

IV – 5% (cinco por cento), aos portadores de di-
ploma de curso superior;

V – 2,5% (dois vírgula cinco por cento), exclusiva-
mente aos ocupantes do cargo de auxiliar podadores 
de certificado de ensino médio;

VI – 1% (um por cento), ao servidor que possuir 
conjunto de ações de treinamento que totalize pelo 
menos 120 (cento e vinte) horas, observado o limite 
máximo de 3% (três por cento).

§ 1º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá 
cumulativamente quaisquer dos percentuais previstos 
neste artigo.

§ 2º Os coeficientes relativos às ações de treina-
mento, previstas no inciso VI deste artigo, serão apli-
cados pelo prazo de 4 (quatro) anos, a contar da data 
de conclusão da última ação que totalizou o mínimo 
de 120 (cento e vinte) horas.

§ 3º O adicional de qualificação será devido a 
partir do dia da apresentação do titulo, diploma ou 
certificado.

§ 4º O integrante da Carreira dos Servidores do 
Ministério Público da União cedido, com fundamento 
nos incisos I e II do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, não perceberá, durante o afasta-
mento, o adicional de que trata este artigo, salvo na 
hipótese de cessão para órgãos da União na condição 
de optante pela remuneração do cargo efetivo.

Art. 16. Ficam instituídas a Gratificação de Perícia 
e a Gratificação de Projeto, ambas no valor de 35% 
(trinta e cinco por cento) do vencimento básico mensal 
do servidor, devidas, respectivamente, ao analista:
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I – que desenvolver perícia de campo ou a análise 
de documentação fora do ambiente da sede de trabalho, 
com o objetivo de subsidiar procedimento administra-
tivo ou processo judicial, por determinação prévia do 
órgão colegiado de coordenação e revisão;

II – for designado para desenvolver e implementar 
projeto de especial interesse da Administração, pela 
autoridade superior da entidade.

§ 1º As gratificações previstas neste artigo não 
poderão ser percebidas cumulativamente, não serão 
atribuídas a ocupantes de função de confiança ou cargo 
em comissão e não se acumulam com o pagamento 
de hora-extra.

§ 2º O Procurador Geral da República regula-
mentará as gratificações de perícia e projeto, poden-
do, quanto à última, estabelecer limite de tempo para 
a sua percepção.

Art. 17. Fica instituída a Gratificação de Atividade 
de Segurança – GAS, devida ao Analista ou Técnico 
que tenha suas atribuições relacionadas às funções 
de segurança no regulamento previsto no parágrafo 
único do art. 3º desta lei.

§ 1º A gratificação de que trata este artigo corres-
ponde a 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento 
básico mensal do servidor.

§ 2º A gratificação prevista neste artigo não pode-
rá ser percebida cumulativamente, não será atribuída a 
ocupantes de função de confiança ou cargo em comissão 
e não se acumulam com o pagamento de hora-extra.

Art. 18. A retribuição pelo exercício de função de 
confiança e de cargo em comissão é a constante dos 
Anexos III e IV desta lei.

Parágrafo único. Ao servidor integrante da Car-
reira dos Servidores do Ministério Público da União e 
ao requisitado, investidos em função de confiança e 
em cargo em comissão, é facultado optar pela remu-
neração de seu cargo efetivo ou emprego permanen-
te, acrescida de 65% (sessenta e cinco por cento) dos 
valores fixados no Anexo III e IV desta lei.

CAPÍTULO V 
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 19. Os cargos efetivos de Analista e Técnico, a 
que se refere o art. 3º da Lei nº 10.476, de 27 de junho 
de 2002, ficam reestruturados na forma do Anexo I.

Parágrafo único. Ficam enquadrados na mesma 
classe e padrão em que estiverem posicionados na 
data da publicação desta lei os atuais servidores ocu-
pantes dos cargos de Analista e Técnico.

Art. 20. Os Quadros de Pessoal dos ramos do Mi-
nistério Público da União corresponderão ao número 

de cargos efetivos da Carreira dos Servidores do Mi-
nistério Público da União e de funções de confiança e 
cargos comissionados, providos e vagos, criados por 
lei e existentes na data da publicação desta lei, fican-
do transformados em função de confiança as funções 
comissionadas FC-1 a FC-3, as quais continuarão a 
ser designadas como FC, e em cargo em comissão as 
funções comissionadas FC-4 a FC-10, que passarão a 
ser designadas CC, conforme o disposto nos anexos 
III e IV desta lei.

Art. 21. O integrante da Carreira dos Servidores 
do Ministério Público da União não poderá perceber, 
a título de vencimentos e vantagens permanentes, im-
portância superior a 80% do subsidio devido ao Pro-
curador Geral da República.

Art. 22. Os concursos públicos realizados ou em 
andamento na data da publicação desta lei, destina-
dos aos quadros de pessoal do Ministério Público da 
União, são válidos para ingresso na Carreira dos Ser-
vidores do Ministério Público da União, observada a 
correlação entre as atribuições, as especialidades e o 
grau de escolaridade.

Art. 23. Aos servidores efetivos, requisitados e 
sem vínculos do Ministério Público da União é vedado 
o exercício da advocacia e consultoria técnica.

Art. 24. Os ocupantes dos cargos de provimento 
efetivo da Carreira dos Servidores do Ministério Público 
da União executam atividades exclusivas de Estado, 
relacionadas ao exercício de atribuições de natureza 
técnico-administrativa, essenciais às funções constitu-
cionais inerentes ao Ministério Público da União.

Art. 25. Os ramos do Ministério Público da União 
fixarão em ato próprio a distribuição dos cargos efeti-
vos, funções de confiança e cargos em comissão nas 
Unidades componentes de sua estrutura.

Parágrafo único. Os Procuradores Gerais de cada 
ramo de que trata este artigo ficam autorizados a 
transformarem, sem aumento de despesa, no âmbito 
de suas competências, as funções de confiança e os 
cargos em comissão de seu quadro de pessoal, inclu-
sive uns nos outros.

Art. 26. Serão aplicadas aos servidores do Minis-
tério Público da União as revisões gerais de salários 
dos servidores públicos federais.

Art. 27. Ao servidor investido em função de con-
fiança ou cargo em comissão é vedado o pagamento 
de hora-extra e a redução da jornada de trabalho.

Art. 28. O Procurador Geral da República regula-
mentará as limites de horas-extras mensais e anuais re-
lativos aos servidores do Ministério Público da União.
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Art. 29. Observadas as diretrizes gerais fixadas 
pelo Procurador Geral da República, cada ramo do 
Ministério Público da União baixará os atos regula-
mentares necessários à aplicação desta lei, no prazo 
de cento e oitenta dias.

Parágrafo único. Será instituída comissão para a 
regulamentação prevista neste artigo, facultada a par-
ticipação de 1 (um) representante das entidades, de 
âmbito nacional ou do Distrito Federal, representativas 
de classe dos servidores do Ministério Público.

Art. 30. Ao servidor integrante da Carreira dos 
Servidores do Ministério Público da União será per-
mitida movimentação, no mesmo ramo, a critério do 
Procurador Geral respectivo, ou entre ramos diversos, 
a critério do Chefe do Ministério Público da União, para 
ocupação de vagas, no próprio Estado e no Distrito 
Federal, ou entre as diversas Unidades da Federação, 
consoante os seguintes critérios:

I – concurso de remoção a ser realizado anual-
mente entre os Servidores da Carreira do Ministério 
Público da União ou previamente a concurso público 
de provas e títulos da carreira do Ministério Público 
da União, descrito em regulamento, que será edita-
do no prazo 90 (noventa) dias, a contar da vigência 
desta lei;

II – permuta, em qualquer período do ano, entre 
dois ou mais servidores da Carreira dos Servidores do 
Ministério Público da União, descrita em regulamento, 
que será editado no prazo 90 (noventa) dias, a contar 
da vigência desta Lei;

§ 1º O servidor, cuja lotação for determinada 
em provimento inicial de cargo da carreira, deverá 
permanecer na unidade administrativa, ou ramo em 
que foi lotado pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, só 
podendo ser removido nesse período no interesse da 
administração.

§ 2º O servidor removido por concurso de remoção 
deverá permanecer na unidade administrativa, ou ramo 
em que foi lotado, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

Art. 31. É facultado ao servidor efetivo da Car-
reira dos Servidores do Ministério Público da União, 
estudante em curso de graduação e pós-graduação a 
redução da jornada diária de trabalho em 1 (uma) hora, 
sem prejuízo de sua remuneração, diante da compro-
vação da freqüência mensal.

§ 1º Aos portadores de necessidades especiais e 
aos servidores que possuam filho que se enquadre nessa 
situação, inclusive aos portadores de SPP (síndrome da 
pós-pólio), é garantida a redução da jornada diária de 
trabalho em 1 (uma) hora, que não pode ser acumulada 
com a redução prevista no caput deste artigo.

§ 2º É permitido ao servidor estudante o acesso 
a estágio não remunerado, na sua respectiva Unida-
de, na forma regulamentada pelo Procurador Geral 
da República.

§ 3º O servidor beneficiado com a redução da 
jornada diária referida no caput deste artigo não faz 
jus a horário especial e devolverá aos cofres públicos 
os valores relativos às horas de trabalho reduzidas na 
hipótese de reprovação por falta no curso de gradua-
ção ou na hipótese de reprovação por falta e pela não 
conclusão dos créditos no prazo estipulado no curso 
de pós-graduação.

Art. 32. O servidor afastado para cursar pós-gradu-
ação, no país ou no exterior, com ônus total ou parcial 
para a instituição, só poderá se desligar do Ministério 
Público da União transcorrido o dobro do prazo de afas-
tamento, salvo se ressarcir a remuneração percebida 
no período e as despesas decorrentes.

Art. 33. Caberá a cada ramo do Ministério Público 
da União, no âmbito de sua competência, instituir Pro-
grama Permanente de Capacitação destinado à forma-
ção, qualificação e aperfeiçoamento profissional, bem 
como ao desenvolvimento gerencial, visando à prepa-
ração dos Servidores para desempenharem atribuições 
de maior complexidade e responsabilidade.

Art. 34. Conceder-se-á afastamento a 1 (um) 
integrante da Carreira dos Servidores do Ministério 
Público da União, investido na direção dos sindicatos 
ou associações, de âmbito nacional ou do Distrito Fe-
deral, representativos da Carreira do Ministério Públi-
co da União, sem prejuízo dos vencimentos do cargo 
efetivo, como se em exercício estivesse, para gerir a 
Entidade.

Art. 35. O disposto nesta lei aplica-se aos aposenta-
dos nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal.

Art. 36. Ficam resguardadas as situações cons-
tituídas até a data da publicação desta lei.

Art. 37. As despesas resultantes da execução 
desta lei das dotações consignadas ao Ministério Pú-
blico da União.

Art. 38. A diferença da remuneração resultante des-
te plano de cargos e salários será implementada gradu-
almente, em parcelas sucessivas e não cumulativas, no 
prazo de 2 (dois) anos, a partir do mês de julho de 2006, 
na razão de 50% (cinqüenta por cento) ao ano.

Art. 39. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 40. Ficam revogadas a Lei nº 9.953, de 4 de 
janeiro de 2000, a Lei nº 10.476, de 27 de junho de 
2002, e demais disposições em contrário.

Brasília, 
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Justificação

O projeto de lei, ora submetido à apreciação das 
Casas do Congresso Nacional, objetiva reestruturar a 
carreira dos servidores do Ministério Público da União, 
mediante a revogação da Lei nº 9.953, de 4 de janeiro 
de 2000, e da Lei nº 10.476, de 27 de junho de 2002.

A proposição, fruto de estudos de membros e 
servidores da instituição, bem como de sugestões dos 
sindicatos e associações representativos da categoria e 
do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério 
Público da União, aprimora as políticas e as diretrizes de 
gestão, de forma a facilitar o exercício da atividade-fim 
da entidade, com o oferecimento de melhor apoio admi-
nistrativo aos membros do Ministério Público da União, 
que integram o quadro próprio de cada ramo.

Os arts. 1º e 2º do projeto de lei alteram a atual 
denominação da carreira de analista e técnico do Mi-
nistério Público da União para carreira dos servidores 
do Ministério Público da União, a qual passa a contar 
com três cargos de provimento efetivo: Analista do Mi-
nistério Público da União, Técnico do Ministério Público 
da União e Auxiliar do Ministério Público da União.

O art. 3º (Anexo I) estrutura a carreira dos ser-
vidores do Ministério Público da União em classes e 
padrões, dispondo que as atribuições dos cargos, as 
áreas de atividades e as respectivas especialidades 
serão regulamentadas no prazo de cento e oitenta dias 
pelo respectivo ramo do Ministério Público da União, 
observadas as diretrizes prescritas pelo Procurador-
Geral da República (art. 26), permitindo que as atribui-
ções dos cargos de analista, técnico e auxiliar sejam 
especificadas por especialidade profissional, de acordo 
com os interesses da Administração.

O art. 4º do presente projeto de lei visa aperfei-
çoar não só a terminologia, mas também solucionar 
pendências judiciais acerca do que são as funções de 
confiança e os cargos em comissão, dentro do universo 
das funções comissionadas hoje existentes no Minis-
tério Público da União.

A atual Lei nº 10.476, de 27 de junho de 2002, 
prevê que as funções comissionadas se destinam à 
direção, chefia, assessoramento e assistência esca-
lonando-as com as nomenclaturas FC-01 a FC-10, 
sem fazer, contudo, distinção expressa entre função 
de confiança e cargos em comissão, conforme fez o 
legislador constituinte.
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Assim, o art. 4º do presente projeto de lei trans-
forma em função de confiança as funções comissiona-
das FC-1 a FC-3, as quais continuarão a ser designa-
das como FC (Anexo III), e em cargo em comissão as 
funções comissionadas FC-4 a FC-10, que passarão 
a ser designadas CC (Anexo IV), conforme o disposto 
no art. 18, adequando-as à redação do inciso V do art. 
37 da Constituição Federal.

Passa-se, dessa forma, a definir claramente quais 
são as funções de confiança, que serão exercidas ex-
clusivamente por servidores efetivos, e quais são os 
cargos em comissão, que serão preenchidos por ser-
vidores de carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos – no caso em questão, 50% (cinqüenta por 
cento) – destinando-se ambos às atribuições de dire-
ção, chefia e assessoramento, observados os requi-
sitos de qualificação e experiência a serem previstos 
em regulamento, ficando resguardadas as situações 
constituídas até a data da publicação desta lei.

Equivalem, assim, os cargos em comissão da car-
reira dos servidores do Ministério Público da União aos 
cargos denominados DAS – Direção e Assessoramento 
Superior do Poder Executivo, podendo um percentual 
deles ser ocupado por pessoas sem vínculo efetivo 
com a Administração Pública, exigindo-se, contudo, 
dedicação plena e qualificação compatível com o nível 
de complexidade e responsabilidade exigido.

Dessa forma, além de atendidos os interesses 
dos servidores, que ocuparão com exclusividade as 
funções de confiança e 50% dos cargos em comissão, 
ficam resguardados os interesses da Administração, 
especialmente para evitar o engessamento de gestão, 
possibilitando a utilização de pessoal qualificado, em-
bora sem vínculo com o serviço público, quando se 
entender necessário.

Prestigiando os princípios da moralidade e im-
pessoalidade, o art. 5º foi redigido com o fim de obstar 
a ocorrência de nepotismo no Quadro de Pessoal do 
Ministério Público da União.

Veda, assim, a nomeação ou designação, para 
cargo em comissão, de cônjuge, companheiro(a), pa-
rente ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º (tercei-
ro) grau, dos membros e servidores, salvo de servidor 
investido em cargo de provimento efetivo da carreira 
dos servidores do Ministério Público da União, caso em 
que a vedação é restrita à nomeação ou designação 
para o exercício perante o membro ou servidor deter-
minante da incompatibilidade, situação que se aplica 
à função de confiança.

Nesse diapasão, os arts. 6º e 7º, que tratam do 
ingresso do servidor na carreira dos servidores do Mi-
nistério Público da União, também prestigiam referidos 
princípios constitucionais norteadores da Administração 

Pública, impondo como requisito para a investidura nos 
cargos efetivos a aprovação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, e a escolaridade corres-
pondente, restando vedado o desvio de função.

O art. 8º trata dos critérios de desenvolvimento 
do servidor na carreira, observando a distinção cons-
titucional dos conceitos de progressão funcional e 
promoção, destacando que ambos os institutos não 
acarretam mudança de cargo, cuja investidura depende 
da aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, nos termos do inciso II do art. 
37 da Constituição Federal.

O art. 9º disciplina o estágio probatório do servi-
dor nomeado para o cargo de provimento efetivo, im-
pondo a aferição de sua aptidão e capacidade para o 
desempenho do cargo mediante avaliação semestral, 
objetivando a qualidade do serviço público, fixando o 
art. 10 que a avaliação de desempenho dos demais 
servidores será anual, nos termos da regulamentação 
a ser elaborada pelo Procurador-Geral da República, a 
qual terá por base critérios eleitos por comissão com-
posta por 2 (dois) servidores efetivos designados pela 
chefia de cada ramo do Ministério Público da União e 
por 1 (um) servidor efetivo indicado por decisão con-
junta da direção das entidades, nacionais e do Distrito 
Federal, representativas da categoria.

Os artigos 11, 12 e 13 tratam da remuneração dos 
servidores da carreira de Servidores do Ministério Públi-
co da União, a qual é composta do vencimento básico 
do cargo (Anexo II) e da Gratificação de Atividade do 
Ministério Público da União – GAMPU, que foi fixada em 
50% (cinqüenta por cento) de referido vencimento.

Os valores estipulados para o vencimento básico 
e para Gratificação de Atividade do Ministério Público 
da União – GAMPU, têm por paradigma os valores pro-
postos para a tabela salarial da carreira dos servidores 
do Poder Judiciário, que é igualmente composta por 
quinze padrões salariais para cada cargo, distribuídos 
nas classes A, B e C.

É importante salientar que o advento da Lei nº 
10.476/2002 propiciou melhoria salarial aos servido-
res da Carreira dos Servidores do Ministério Público 
da União, sem, contudo, ter afastado as distorções 
salariais existentes entre os servidores do Ministério 
Público da União e os de outras entidades, o que se 
objetiva corrigir com o presente Projeto de Lei, pelo 
qual ficará assegurado tratamento paritário ao que vier 
a ser dado aos servidores do Poder Judiciário.

O artigo 14 institui o Adicional de Qualificação, 
destinado aos integrantes da Carreira dos Servidores 
do Ministério Público da União portadores de títulos, de 
diplomas ou de certificados de cursos de pós-gradua-
ção, em sentido amplo ou estrito, visando a incentivar 
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o seu aprimoramento por meio de cursos reconhecidos 
e ministrados por instituições de ensino credenciadas 
ou reconhecidas pelo Ministério da Educação, na for-
ma da legislação específica, a resultar em melhor de-
sempenho profissional.

O artigo 15 estabelece, em seus incisos, os per-
centuais a serem observados na concessão do Adi-
cional de Qualificação – AQ, de acordo com o cargo e 
a ação de treinamento ou curso, vedando a sua per-
cepção cumulativa.

Os artigos 16 e 17 instituem três gratificações que 
buscam retribuir a especialidade do trabalho desenvol-
vido pelo servidor no suporte ao desenvolvimento das 
funções institucionais dos membros do Ministério Público 
da União, quer quanto a sua atuação na rotina judicial, 
quer no concernente à garantia da sua integridade.

Os trabalhos desenvolvidos pelos peritos no apoio 
às ações promovidas pelo Ministério Público da União 
exigem uma retribuição especial, pois têm o condão 
de assegurar que suas proposições sigam munidas de 
detalhes técnicos a facilitar decisão dos juízes e agili-
zar a prestação jurisdicional, seja na tutela do consu-
midor, seja na defesa das comunidades indígenas e 
quilombolas, do meio ambiente, do patrimônio histórico 
e cultural, do patrimônio público etc.

É de fundamental importância, também, que o 
servidor designado para desenvolver projeto dentro 
da instituição seja retribuído de forma especial como 
incentivo à criação, buscando aprimorar e aperfeiçoar 
a atividade meio com o objetivo de torná-la a via facili-
tadora do desempenho da atividade fim, a exemplo do 
que ocorre na área de informática da instituição, onde 
se desenvolvem bases de dados e programas dirigidos 
especificamente às peculiaridades das atribuições dos 
membros do Ministério Público da União, como o cru-
zamento de informações bancárias e fiscais essenciais 
às ações promovidas na defesa do Erário.

Diferente não é a situação do servidor que acom-
panha e presta segurança ao membro do Ministério 
Público da União no exercício do seu mister. Faz jus 
a retribuição especial pelo trabalho que desenvolve 
quanto à segurança do membro da instituição, cujo 
mister tem por peculiaridade a natureza acusatória, 
que por si só atrai o descontentamento de pessoas 
investigadas e processadas, sem se falar das que têm 
seus interesses contrariados por medidas propostas 
na defesa de interesses difusos e coletivos.

O artigo 18 cuida da retribuição remuneratória 
pelo exercício das funções de confiança e dos cargos 
em comissão, com a observância dos valores cons-
tantes dos Anexos III e IV. Fica facultada ao servidor 
investido na função de confiança ou no cargo em co-
missão a opção pela remuneração de seu cargo efe-

tivo, com o acréscimo de 65% (sessenta e cinco por 
cento) do valor da FC ou do CC, ou pela retribuição 
integral para eles prevista, regra que se encontra no 
Congresso Nacional pendente de aprovação para os 
servidores do Poder Judiciário.

É tratada no artigo 19, e seu parágrafo único, a re-
estruturação com o enquadramento dos atuais servidores. 
Observa a mesma classe e padrão nos quais os servido-
res estiverem posicionados na data da publicação desta 
Lei, sem que haja despesas decorrentes de progressão 
funcional ou promoção quando do enquadramento.

Objetivando manter a hierarquia do Ministério Pú-
blico da União, o artigo 21 estipula que o servidor não 
perceberá importância superior à do menor subsídio do 
membro do Ministério Público da União, a título de ven-
cimentos e vantagens permanentes, ficando fixado como 
valor limite o correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
subsídio devido ao Procurador Geral da República.

O artigo 22 assegura a validade dos concursos pú-
blicos para ingresso na Carreira dos Servidores do Minis-
tério Público da União que tenham sido realizados antes 
da publicação desta Lei, ou que estejam em andamento, 
exigindo-se, para tanto, a correlação entre as atribuições, 
as especialidades e o grau de escolaridade.

Visando manter a lisura no desempenho das fun-
ções do servidor integrantes dos Quadros de Pessoal 
dos ramos do Ministério Público da União, busca-se 
com o artigo 23 inibir a prestação de serviços incom-
patíveis com suas atribuições. Fica vedado, assim, o 
exercício da advocacia e da consultoria técnica, o que 
é motivado também pelo reconhecimento, no artigo 24, 
de que o mister, de natureza técnico-administrativa, 
desenvolvido pelos servidores da Carreira de Servido-
res do Ministério Público da União, é reputado como 
essencial às funções constitucionais da entidade.

Importante ressaltar, ainda, quanto à impossibi-
lidade do servidor exercer a advocacia, por ser a ati-
vidade por ele desempenhada, seja meio ou fim, diri-
gida ao membro do Ministério Público, que atua nos 
diversos ofícios jurisdicionais da União.

O mesmo se diga quanto à consultoria técnica, 
pois o servidor presta ao membro do Ministério Público 
apoio técnico-administrativo, a exemplo do que ocorre 
na defesa do patrimônio público, com elaboração de 
laudos contábeis; do meio ambiente, com avaliações 
de degradações; da população indígena, por meio de 
estudos antropológicos etc.

Assevera-se, ainda, que é no mínimo inconve-
niente o exercício da advocacia perante os órgãos do 
Poder Judiciário Estadual, considerando-se a possi-
bilidade de que o escritório onde o servidor exercite a 
advocacia venha patrocinar causas perante os órgãos 
do Poder Judiciário da União.
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O artigo 25 garante ao chefe da cada ramo do Mi-
nistério Público da União estruturar as respectivas Uni-
dades, de forma descentralizada, possibilitando, assim, 
que de acordo com crescimento da instituição, ou da 
demanda a ela dirigida, reestruture, a qualquer tempo, 
os quadros funcionais destinados ao atendimento público 
ou ao atendimento do suporte necessário ao cumpri-
mento da missão constitucional imposta ao membro da 
instituição, por meio da distribuição de cargos efetivos, 
funções de confiança e cargos em comissão.

Em razão disso, vislumbra-se importante a au-
torização legislativa para que os Procuradores Gerais 
de cada ramo do Ministério Público da União possam 
transformar, sem aumento de despesas, no âmbito 
de suas competências, as funções de confiança e os 
cargos em comissão de seu quadro de pessoal, inclu-
sive um no outro.

O artigo 26 assegura que os reajustes gerais de 
salários sejam aplicados, também, aos integrantes da 
Carreira de Servidores do Ministério Público da União, 
permitindo que se mantenha remuneração condigna com 
as atribuições que desenvolvem, em igualdade de con-
dições com os servidores dos Poderes constituídos.

Restam vedados pelo artigo 27 o pagamento de 
hora-extra e a redução da jornada de trabalho, com redu-
ção proporcional da remuneração, aos servidores inves-
tidos na função de confiança ou cargo em comissão.

Visa o dispositivo evitar que o servidor que exer-
ça atribuição de direção, chefia ou assessoramento, 
cujas responsabilidades poderão exigir o cumprimen-
to de jornada de trabalho majorada em determinada 
época ou condições, para a qual já é remunerado 
com a retribuição da função de confiança ou ao cargo 
comissionado, venha a perceber outra remuneração 
consubstanciada em hora-extra, ou venha a ser benefi-
ciado com a redução da jornada trabalho, mesmo com 
a redução proporcional da remuneração.

Já o artigo 28 prevê a possibilidade de o Procurador 
Geral da República regulamentar os limites de horas extras 
mensais e anuais relativos aos servidores do Ministério 
Público da União, pois, por vezes, faz-se necessário re-
alizar mutirões na área fim objetivando agilizar o trâmite 
dos processos dentro da instituição, demandando, assim, 
a execução de serviços extraordinários.

O artigo 30 aclara a forma de movimentação dos 
servidores no âmbito do Ministério Público da União, 
seja no mesmo ramo ou em ramos diversos, indicando 
o tempo, a época e a forma como serão feitos o con-
curso de remoção e a permuta.

Os parágrafos 1º e 2º de mencionado dispositivo 
tratam do período de permanência mínima dos servi-
dores na unidade administrativa ou ramo do Ministério 
Público da União, em observância ao princípio da efici-

ência e da continuidade do serviço público, garantido, 
assim, que a unidade de lotação não sofra prejuízo no 
apoio ao desempenho das funções institucionais.

Faculta-se, no artigo 31, ao servidor efetivo, es-
tudante em curso de graduação ou pós-graduação, a 
redução da jornada diária de trabalho em 1 (uma) hora, 
sem prejuízo de sua remuneração, exigida a compro-
vação da freqüência mensal.

O comando legal proposto procura incentivar o ser-
vidor a buscar melhor qualificação, a fim de aprimorar o 
apoio técnico-administrativo a ser dispensado ao membro 
da instituição, o que facilitará o cumprimento da missão 
constitucional do Ministério Público da União.

Por outro lado, visa ao fiel aproveitamento da 
força de trabalho dentro da jornada regular, uma vez 
que o beneficio não pode ser acumulado com a con-
cessão de horário especial, que por vezes impõe baixa 
na produtividade do servidor que desempenha suas 
atribuições em horários extraordinários.

A redução da jornada prevista no dispositivo acima 
referido se estende aos portadores de necessidades 
especiais, bem como aos servidores que possuam 
filho que se enquadre nessa situação, inclusive aos 
portadores de SPP (Síndrome da Pós-Pólio).

Contudo, com o fim de se evitar prejuízo ao ser-
viço público, a redução da jornada concedida aos 
portadores de necessidades especiais, ou em razão 
deles, sem desconto na remuneração, não pode ser 
acumulada com a redução de jornada facultada ao 
servidor estudante, tendo aplicação, nessa hipótese, 
o horário especial.

Por outro lado, para se evitar prejuízo ao Erário, 
impõe-se ao servidor estudante beneficiado com a 
redução da jornada de trabalho que devolva aos co-
fres públicos os valores relativos às horas de trabalho 
reduzidas em caso de reprovação por falta, no curso 
de graduação, ou de reprovação por falta e pela não 
conclusão dos créditos no prazo estipulado, no curso 
de pós-graduação.

Prevê o artigo 32 a implantação do Programa Per-
manente de com o fim de formar, qualificar e aperfeiçoar 
profissionalmente o servidor, incluindo-se também, o 
desenvolvimento gerencial voltado para atividades de 
maior complexidade e responsabilidade.

O artigo 33 possibilita o afastamento do servidor 
para cursar pós-graduação no País ou no exterior, con-
dicionando, contudo, quando efetuado com ônus total 
ou parcial para a instituição, que o desligamento, após a 
freqüência do curso, ocorra mediante ressarcimento da 
remuneração ou despesas decorrentes. Essa medida visa 
o melhor aproveitamento dos conhecimentos adquiridos 
pelo servidor no âmbito do Ministério Público da União 
como forma de contrapartida de seu afastamento.
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Atendendo, entre outros pontos, aos representan-
tes da categoria, permite o artigo 34 o afastamento de 
um dos servidores que estejam investidos na direção 
de sindicatos ou associações, de âmbito nacional ou 
do Distrito Federal para, sem prejuízo da remuneração, 
dirigir órgão de representação dos servidores da Car-
reira dos Servidores do Ministério Público da União.

Finalmente, cabe discorrer quanto ao impacto 
orçamentário anual do presente projeto de Lei.

Nos termos do artigo 20, inciso I, alínea d, da 
Lei Complementar nº 101/2000 o Ministério Público 
da União, integrado, nesse caso, pelo Ministério Públi-
co Federal, pelo Ministério Público do Trabalho e pelo 

Ministério Público Militar, tem limite de responsabili-
dade fiscal diverso do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (artigo 20, inciso 1, alínea c, da 
Lei Complementar nº 101/2000 c/c o artigo 2º, inciso 
II, do Decreto nº 3.917/2001, e artigo 21, inciso XIII, 
da Constituição Federal).

A questão referente ao limite do MPDFT está 
sendo apreciada pelo Tribunal de Contas da União no 
Processo nº TC-013.631/2001-5, restando pendente de 
solução, razão por que se apresenta a estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro do presente POS so-
mente quanto aos demais ramos do Ministério Público 
da União, conforme os quadros abaixo transcritos:
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 268, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem nº 824/2005 
Aviso nº 1.325/2005 – C. Civil

Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios da Educação, da Saúde e da 
Defesa e de Operações Oficiais de Crédito, 
no valor global de R$ 1.498.314.101,00, para 
os fins que especifica. Pendente de parecer 

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 
167, da Constituição, adota a seguinte Medida Provi-
sória, com força de lei:
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Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Defesa 
e de Operações Oficiais de Crédito, no valor global de 
R$1.498.314.101,00 (um bilhão, quatrocentos e no-
venta e oito milhões, trezentos e quatorze mil, cento 
e um reais), para atender à programado constante do 
Anexo I desta Medida Provisória.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – excesso de arrecadação, no valor de 
R$999.075.807,00 (novecentos e noventa e nove milhões, 
setenta e cinco mil, oitocentos e sete reais), sendo:

a) R$133.817.460,00 (cento e trinta e três 
milhões, oitocentos e dezessete mil, quatrocen-
tos e sessenta reais) de Recursos Ordinários;

b) R$22.570.693,00 (vinte e dois milhões, 
quinhentos e setenta mil, seiscentos e noventa 
e três reais) de Recursos Destinados à Manu-
tenção e Desenvolvimento do Ensino;

c) R$678.724.380,00 (seiscentos e setenta 
e oito milhões, setecentos e vinte e quatro mil, 
trezentos e oitenta reais) da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas;

d) R$141.908.497,00 (cento e quarenta 
e um milhões, novecentos e oito mil, quatro-

centos e noventa e sete reais) da Contribuição 
sobre Movimentação Financeira;

e) R$17.534.777,00 (dezessete milhões, 
quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e 
setenta e sete reais) de Taxas e Multas pelo 
Exercício do Poder de Polícia;

f) R$4.500.000,00 (quatro milhões e qui-
nhentos mil reais) de Recursos Próprios Não-
Financeiros; e

g) R$20.000,00 (vinte mil reais) de Re-
cursos Próprios Financeiros; e

II – anulação parcial de dotações orçamentárias, 
no valor de R$499.238.294,00 (quatrocentos e noventa 
e nove milhões, duzentos e trinta e oito mil, duzentos e 
noventa e quatro reais), conforme indicado no Anexo 
II desta Medida Provisória.

Art. 3º A programação constante do Anexo I des-
ta medida provisória observará em sua execução os 
valores autorizados para empenho e pagamento, em 
consonância com a Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000.

Art. 4º Esta medida provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 2 de dezembro de 2005; 184º da In-
dependência 117º da 117º República. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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EM nº 287/2005/MP

Brasília, 2 de dezembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar 

proposta de medida provisória que abre crédito extra-

ordinário, em favor dos Ministérios da Educação, da 
Saúde e da Defesa e de Operações Oficiais de Crédi-
to, no valor global de R$1.498.314.101,00 (um bilhão, 
quatrocentos e noventa e oito milhões, trezentos e 
quatorze mil, cento e um reais), conforme detalha-
mento a seguir:

2. O crédito ao Ministério da Educação destina-
se a viabilizar recursos para a ação de “Fomento ao 
Desenvolvimento da Educação Profissional”, cujo ob-
jetivo principal é a integração do Ensino Profissional 
com a Educação de Jovens e Adultos, garantindo às 
instituições públicas federais de educação profissio-
nal a estrutura necessária para atendimento de um 
quantitativo maior de jovens e adultos. Visa, ainda, 
complementar a distribuição, até o início de 2006, de 
livros didáticos de forma a atender aproximadamente 
8,4 milhões de alunos de 1a a 3ª séries, matriculados 
em 16.148 escolas públicas de ensino médio em todas 
as regiões do País.

3. No âmbito do Ministério da Saúde, os recursos 
adicionais visam a atender despesas com a remunera-
ção dos agentes comunitários e profissionais que atuam 
no Programa Saúde da Família; as transferências de 
recursos para estados, municípios e Distrito Federal, 
no intuito de garantir a prestação de serviços à popu-

lação em 6.142 hospitais integrantes da rede assis-
tencial do Sistema Único de Saúde – SUS, inclusive 
as instituições filantrópicas (Santas Casas de Miseri-
córdia) e os hospitais universitários e de ensino, além 
da rede ambulatorial que conta com 56 mil unidades; 
a intervenção federal nos hospitais do Rio de Janeiro, 
que vêm sofrendo sobrecarga no atendimento, princi-
palmente nos setores de emergência; e a transferência 
de recursos para aquisição de medicamentos pelas 27 
unidades da Federação.

4. O crédito é necessário, ainda, para custear 
despesas com o pagamento de pessoal e encargos 
sociais no mês de novembro e décimo terceiro salário 
de milhares de profissionais de saúde que atendem 
aos usuários dos hospitais e ambulatórios do SUS; 
atendimento hospitalar da população indígena e dos 
usuários submetidos ao tratamento de hemodiálise; 
aquisição de medicamentos para o tratamento de pa-
cientes portadores de câncer, doença de Alzeimer, 
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Parkinson e Gaucher, esclerose múltipla, hepatite B e 
C, osteoporose e outras; além de imunossupressores 
para os transplantados.

5. No Ministério da Defesa, o crédito visa ao 
atendimento de despesas com a permanência das 
tropas brasileiras na Missão de Paz no Haiti, incluin-
do a manutenção da operação, o preparo de tropas, 
o deslocamento de contingentes, a reestruturação do 
contingente militar brasileiro, mediante o envio de uma 
Companhia de Engenharia de Construção do Exérci-
to, em consonância com o efetivo de 1.200 homens 
autorizado pelo Congresso Nacional, a aquisição de 
equipamentos específicos, com a finalidade de ajudar 
na reconstrução daquele País, e a aquisição de con-
tainers para o alojamento da tropa.

6. Cabe esclarecer que o Conselho de Seguran-
ça da Organização das Nações Unidas, por meio da 
Resolução nº 1.608 (2005), prorrogou o mandato da 
Missão das Nações Unidas de Estabilização do Haiti 
– MINUSTAH até 15 de fevereiro de 2006, com a pers-
pectiva de estender o prazo até o final de 2006, devido 
à intenção firmada de renovar a Missão em até doze 
meses após a realização do processo eleitoral no fi-
nal do presente exercício, com vistas à estabilização 
do novo governo.

7. No âmbito das Operações de Oficiais de Cré-
dito, o crédito proposto destina-se à liquidação de ope-
radoras de planos privados de saúde.

8. A urgência e relevância da medida justificam-
se pela necessidade de:

– distribuição de livros didáticos para o 
ano letivo de 2006, de forma a não prejudicar 
o desenvolvimento educacional dos alunos do 
ensino médio, bem como preparação para que 
as instituições de ensino profissional estejam 
aptas a receber os alunos oriundos da Edu-
cação de Jovens e Adultos, evitando descon-
tinuidade na formação dos estudantes;

– pagamento de despesas com servi-
ços urgentes, relevantes e improrrogáveis, 
no âmbito do Ministério da Saúde, cuja para-
lisação provocará grandes transtornos para 
a população, tendo em vista que até o pre-
sente momento não foi aprovado o crédito 
suplementar de que trata o PLN nº 61/2005, 
encaminhado ao Congresso Nacional, por 
meio da Mensagem nº 699, de 14 de outu-
bro de 2005; e

– assegurar as condições necessárias 
para honrar o compromisso assumido pelo 
País com a Organização das Nações Unidas 
– ONU em relação à Missão de Paz no Haiti. 
A prorrogação do prazo de atuação da Mis-

são e o envio da Companhia de Engenharia 
de Construção do Exército acarretam custos 
adicionais à continuidade das ações de apres-
tamento, considerando o aumento das ativida-
des do contingente brasileiro, e de manutenção 
dos equipamentos, de forma a não colocar as 
tropas brasileiras em condições desfavoráveis 
quanto à sua segurança.

9. O presente crédito será atendido com recur-
sos oriundos de excesso de arrecadação de Recursos 
Ordinários e Destinados à Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino, da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido das Pessoas Jurídicas, da Contribuição sobre 
Movimentação Financeira, das Taxas e Multas pelo 
Exercício do Poder de Polícia, e de Recursos Próprios 
Não-Financeiros e Financeiros, e de anulação parcial 
de dotações orçamentárias, e está em conformidade 
com o disposto no art. 62, combinado com o § 3º do 
art. 167, da Constituição.

10. Cabe esclarecer que a programação constan-
te do Anexo I desta medida provisória observará em 
sua execução os valores autorizados para empenho e 
pagamento, em consonância com a Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000.

11. Nessas condições, e tendo em vista a urgên-
cia e relevância da matéria, submeto à consideração 
de Vossa Excelência a anexa proposta de medida 
provisória.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

Oficio nº 1(CN)

 Brasília, 8 de janeiro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Encaminha processado de Medida Provi-
sória.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do § 

8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, o processado 
da Medida Provisória nº 268, de 2005, que “abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação, 
da Saúde e da Defesa e de Operações Oficiais de 
Crédito, no valor global de R$ 1.498.314.101,00, para 
os fins que especifica.”

Informo, por oportuno, que à Medida foram ofe-
recidas 110 (cento e dez) emendas e que a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
não emitiu parecer.

Atenciosamente,– Eduardo Suplicy, no exercí-
cio da Presidência.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 269, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem nº 856/2005 
Aviso nº 1.364/2005 – C. Civil

Altera as Leis nos 9.986, de 18 de julho 
de 2000, que dispõe sobre a gestão de recur-
sos humanos das Agências Reguladoras; 
10.768, de 19 de novembro de 2003, que dis-
põe sobre o Quadro de Pessoal da Agência 
Nacional de Águas – ANA; 10.862, de 20 de 
abril de 2004, que dispõe sobre a criação 
do Plano Especial de Cargos da Agência 
Brasileira de Inteligência – ABIN; 10.871, 
de 20 de maio de 2004, que dispõe sobre a 
criação de carreiras e organização de car-
gos efetivos das autarquias especiais, de-
nominadas Agências Reguladoras; 11.182, 
de 27 de setembro de 2005, que cria a Agên-
cia Nacional de Aviação Civil – ANAC; cria 
cargos na Carreira de Diplomata, no Plano 
de Cargos para a Área de Ciência e Tecno-
logia, do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS e Funções Gratificadas 
– FG; autoriza a prorrogação de contratos 
temporários firmados com base no art. 81-
A da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, 
e no art. 30 da Lei nº 10.871, de 2004; e dá 
outras providências. Pendente de parecer 
da Comissão Mista.

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

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Os arts. 82, 21, 22, 29, 36, 37 e 46 da 
Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, passam a 
vigorar com a seguinte redação, ficando o parágrafo 
único do art. 37 transformado em § 1º:

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
XLII – administrar os cargos efetivos, os 

cargos comissionados e as gratificações de 
que trata esta Lei;

 .....................................................  (NR)
“Art. 21. Ficam criados, para exercício 

exclusivo na ANAC, os Cargos Comissiona-
dos de Direção – CD, de Gerência Executiva 
– CGE, de Assessoria – CA e de Assistência 
– CAS, e os Cargos Comissionados Técnicos 
– CCI, nos quantitativos constantes da Tabela 
B do Anexo I desta Lei.” (NR)

“Art. 22. Ficam criadas as Gratificações 
de Exercício em Cargo de Confiança e de 
Representação pelo Exercício de Função, pri-
vativas dos militares da Aeronáutica a que se 
refere o art. 46, nos quantitativos e valores 
previstos no Anexo II desta Lei.

Parágrafo único. As gratificações a que 
se refere o caput serão pagas àqueles milita-
res designados pela Diretoria da ANAC para o 
exercício das atribuições dos cargos de Gerên-
cia Executiva, de Assessoria, de Assistência e 
Cargos Comissionados Técnicos da estrutura 
da ANAC e extinguir-se-ão gradualmente na 
forma do § 1º do art. 46.” (NR)

“Art. 29. Fica instituída a Taxa de Fisca-
lização da Aviação Civil – TFAC.

§ 1º O fato gerador da TFAC é o exercí-
cio do poder de policia decorrente das ativida-
des de fiscalização, homologação e registros, 
nos termos do previsto na Lei nº 7.565, de 19 
de dezembro de 1986 – Código Brasileiro de 
Aeronáutica.

§ 2º São sujeitos passivos da TFAC as 
empresas concessionárias, permissionárias e 
autorizatárias de prestação de serviços aéreos 
comerciais, os operadores de serviços aéreos 
privados, as exploradoras de infra-estrutura 
aeroportuária, as agências de carga aérea, 
pessoas jurídicas que explorem atividades 
de fabricação, manutenção, reparo ou revisão 
de produtos aeronáuticos e demais pessoas 
flsicas e jurídicas que realizem atividades fis-
calizadas pela ANAC.

§ 3º Os valores da TFAC são os fixados 
no Anexo III desta Lei.” (NR)

“Art. 36.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º O ingresso no quadro de que trata 

este artigo será feito mediante redistribuição, 
sendo restrito aos servidores que, em 31 de 
dezembro de 2004, se encontravam em exer-
cício nas unidades do Ministério da Defesa, 
cujas competências foram transferidas para 
a ANAC.

§ 4º Aos servidores das Carreiras da 
Área de Ciência e Tecnologia, redistribuídos 
na forma do § 2º, será devida a Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Ciência e Tecno-
logia -GDACT, prevista na Medida Provisória 
nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, como 
se em exercício estivessem nos órgãos ou en-
tidades a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei 
nº 8.691, de 28 de julho de 1993.” (NR)
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“Art. 37.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º Os empregados das entidades inte-

grantes da administração pública que na data 
da publicação desta Lei estejam em exercício 
nas unidades do Ministério da Defesa, cujas 
competências foram transferidas para a ANAC, 
poderão permanecer nesta condição, inclusi-
ve no exercício de funções comissionadas, 
salvo devolução do empregado à entidade de 
origem, ou por motivo de rescisão ou extinção 
do contrato de trabalho.

§ 3º Os empregados e servidores de ór-
gãos e entidades integrantes da Administração 
Pública, requisitados até o término do prazo de 
que trata o § 1º poderão exercer funções co-
missionadas e cargos comissionados técnicos, 
salvo devolução do empregado à entidade de 
origem, ou por motivo de rescisão ou extinção 
do contrato de trabalho.” (NR)

“Art. 46. Os militares da Aeronáutica, da 
Ativa, em exercício nos órgãos do Comando 
da Aeronáutica correspondentes às atividades 
atribuídas à ANAC, passam a ter exercício 
na ANAC, na data de sua instalação, sendo 
considerados como em serviço de natureza 
militar.

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

Art. 2º A Lei nº 11.182, de 2005 passa a vigorar 
acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 29-A. A TFAC não recolhida no prazo 
e na forma estabelecida em regulamento, será 
cobrada com os seguintes acréscimos:

I – Juros de mora calculados na forma da 
legislação aplicável aos tributos federais;

II – Multa de mora de vinte por cento, re-
duzida a dez por cento caso o pagamento seja 
efetuado até o último dia do mês subseqüente 
ao do seu vencimento; e

III – Encargo de vinte por cento, substitu-
tivo da condenação do devedor em honorários 
advocatícios, calculado sobre o total do débito 
inscrito em Dívida Ativa, que será reduzido para 
dez por cento caso o pagamento seja efetuado 
antes do ajuizamento da execução.

Parágrafo único. Os débitos de TFAC po-
derão ser parcelados na forma da legislação 
aplicável aos tributos federais.” (NR)

“Art. 38-A. O quantitativo de servidores 
ocupantes dos cargos do Quadro de Pessoal 
Específico, acrescido dos servidores ou em-

pregados requisitados, não poderá exceder o 
número de cargos efetivos.” (NR)

“Art. 44-A. Fica o Poder Executivo autori-
zado a remanejar, transpor, transferir e utilizar 
para a Anac as dotações orçamentárias apro-
vadas em favor das unidades orçamentárias 
do Ministério da Defesa, na lei orçamentária 
vigente no exercício financeiro da instalação 
da Anac, relativas às funções por ela absorvi-
das, desde que mantida a mesma classifica-
ção orçamentária, expressa por categoria de 
programação em seu menor nível, conforme 
definido na lei de diretrizes orçamentárias, 
inclusive os títulos, descritores, metas e obje-
tivos, assim como o respectivo detalhamento 
por esfera orçamentária, grupos de despesas, 
fontes de recursos, modalidades de aplicação 
e identificadores de uso.” (NR)

Art. 3º A Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................  
XIX – Regulação e Fiscalização de Avia-

ção Civil, composta de cargos de nível superior 
de Especialista em Regulação de Aviação Civil, 
com atribuições voltadas às atividades espe-
cializadas de regulação, inspeção, fiscalização 
e controle da aviação civil, dos serviços aére-
os, dos serviços auxiliares, da infra-estrutura 
aeroportuária civil e dos demais sistemas que 
compõem a infra-estrutura aeronáutica, bem 
como à implementação de políticas e à reali-
zação de estudos e pesquisas respectivos a 
essas atividades; e

XX – Suporte à Regulação e Fiscaliza-
ção de Aviação Civil, composta de cargos de 
nível intermediário de Técnico em Regulação 
de Aviação Civil, com atribuições voltadas ao 
suporte e ao apoio técnico especializado às 
atividades de regulação, inspeção, fiscalização 
e controle da aviação civil, dos serviços aére-
os, dos serviços auxiliares, da infra-estrutura 
aeroportuária civil e dos demais sistemas que 
compõem a infra-estrutura aeronáutica, bem 
como à implementação de políticas e à reali-
zação de estudos e pesquisas respectivos a 
essas atividades.” (NR)

“Art. 2º São atribuições específicas dos 
cargos de nível superior referidos nos incisos 
I a IX e XIX do art. 1º desta Lei:

 ..................................................... “(NR)
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“Art. 3º São atribuições comuns dos car-
gos referidos nos incisos I a XVI, XIX e XX do 
art. 1º desta Lei:

 ..............................................................
Parágrafo único. No exercício das atri-

buições de natureza fiscal ou decorrentes do 
poder de polícia, são asseguradas aos ocu-
pantes dos cargos referidos nos incisos I a 
XVI, XIX e XX do art. 1º desta Lei as prerro-
gativas de promover a interdição de estabele-
cimentos, instalações ou equipamentos, assim 
como a apreensão de bens ou produtos, e de 
requisitar, quando necessário, o auxílio de 
força policial federal ou estadual, em caso de 
desacato ou embaraço ao exercício de suas 
funções.” (NR)

“Art. 14.  ................................................
 ..............................................................
§ 6º Fará parte obrigatória do concurso, 

para os cargos referidos nos incisos I a IX e 
XIX do art. 1º desta Lei, curso de formação 
específica, com efeito eliminatório e classifi-
catório.” (NR)

“Art. 15.  ................................................
 ..............................................................
I – vencimento básico e Gratificação de 

Desempenho de Atividade de Regulação – 
GDAR, para os cargos a que se referem os 
incisos I a XVI, XIX e XX do art. 1º desta Lei;

 ..............................................................
III – Gratificação de Qualificação – GQ 

para os cargos referidos nos incisos I a IX, 
XVII e XIX do art. 1º desta Lei, observadas 
as disposições específicas fixadas no art. 2º 
desta Lei.

 ..................................................... “(NR)
“Art. 16. Fica instituída a Gratificação 

de Desempenho de Atividade de Regulação 
– GDAR, devida aos ocupantes dos cargos a 
que se referem os incisos I a XVII, XIX e XX do 
art. 1º desta Lei, quando em exercício de ativi-
dades inerentes às atribuições do respectivo 
cargo nas Agências Reguladoras Referidas no 
Anexo I desta Lei, observando-se a seguinte 
composição e limites:

I – a partir de 1º de dezembro de 2005 
até 31 de dezembro de 2005:

a) até vinte e dois por cento, incidentes 
sobre o vencimento básico do servidor, em 
decorrência dos resultados da avaliação de 
desempenho individual; e

b) até vinte e nove por cento, incidentes 
sobre o maior vencimento básico do cargo, 

em decorrência dos resultados da avaliação 
institucional;

II – a partir de 1º de janeiro de 2006:
a) até trinta e cinco por cento, incidentes 

sobre o vencimento básico do servidor, em 
decorrência dos resultados da avaliação de 
desempenho individual; e

b) até quarenta por cento, incidentes 
sobre o maior vencimento básico do cargo, 
em decorrência dos resultados da avaliação 
institucional.

 ..................................................... “(NR)
“Art. 17. O titular de cargo efetivo referido 

nos incisos I a XVI, XIX e XX do art. 1º desta 
Lei, em exercício na Agência Reguladora em 
que esteja lotado, quando investido em cargo 
em comissão ou função de confiança fará jus 
à GDAR, nas seguintes condições:

 ...................................................... (NR)
“Art. 18. O titular de cargo efetivo referido 

nos incisos I a XVI, XIX e XX do art. 1º desta 
Lei que não se encontre em exercício na en-
tidade de lotação, excepcionalmente, fará jus 
à GDAR nas seguintes situações:

 .....................................................  (NR)
“Art. 19. Enquanto não forem editados os 

atos referidos nos § 1º e 2º do art. 16 desta 
Lei, e até que sejam processados os resulta-
dos da avaliação de desempenho, a GDAR 
corresponderá:

I – a trinta por cento incidentes sobre o 
vencimento básico do servidor, a partir de 1º 
de dezembro até 31 de dezembro de 2005;

II – a sessenta e três por cento inciden-
tes sobre o vencimento básico do servidor, a 
partir de 1º de janeiro de 2006.

  ..................................................... (NR)
“Art. 22. É instituída a Gratificação de 

Qualificação – GQ – devida aos ocupantes dos 
cargos referidos nos incisos I a IX, XVII e XIX 
do art. 1º desta Lei, bem como aos ocupantes 
dos cargos de Especialista em Geoprocessa-
mento, Especialista em Recursos Hídricos e 
Analistas Administrativos da ANA, em retri-
buição ao cumprimento de requisitos técni-
co-funcionais, acadêmicos e organizacionais 
necessários ao desempenho das atividades 
de supervisão, gestão ou assessoramento, 
quando em efetivo exercício do cargo, em per-
centual de dez por cento ou vinte por cento do 
maior vencimento básico do cargo, na forma 
estabelecida em regulamento.

 ...................................................... (NR) 
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“Art. 26. Para fins de progressão e pro-
moção na carreira, os ocupantes dos cargos 
referidos no art. 1º serão submetidos anual-
mente à avaliação de desempenho funcional, 
obedecendo ao disposto nesta Lei, na forma 
do regulamento.

 ..................................................... “(NR)

Art. 4º A Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, 
passa a vigorar acrescida dos seguinte dispositivos:

“Art. 20-A. Fica instituída a Gratificação de 
Desempenho de Atividade Técnico-Administra-
tiva em Regulação – GDATR, devida aos ocu-
pantes dos cargos de Analista Administrativo e 
Técnico Administrativo de que trata as Leis nºs 
10.768, de 19 de novembro de 2003, e 10.871, 
de 20 de maio de 2004, quando em exercício de 
atividades inerentes às atribuições do respectivo 
cargo nas Agências Reguladoras referidas no 
Anexo I da Lei nº 10.871, de 2004.” (NR)

“Art. 20-B. A GDATR será atribuída em 
função do desempenho individual do servidor 
e do desempenho institucional de cada Agên-
cia, para os respectivos servidores referidos 
no art. 20-A.

§ 1º Ato do Poder Executivo disporá sobre 
os critérios gerais a serem observados para 
a realização das avaliações de desempenho 
individual e institucional da GDATR, no prazo 
de até cento e oitenta dias a partir da data de 
publicação desta Medida Provisória.

§ 2º Os critérios e procedimentos espe-
cíficos de avaliação de desempenho individual 
e institucional e de atribuição da GDATR serão 
estabelecidos em ato específico da Diretoria 
Colegiada de cada entidade referida no Ane-
xo I da Lei nº 10.871, de 2004, observada a 
legislação vigente.

§ 3º A avaliação de desempenho individu-
al visa a aferir o desempenho do servidor, no 
exercício das atribuições do cargo ou função, 
com foco na sua contribuição individual para 
o alcance das metas institucionais.

§ 4º A avaliação de desempenho institu-
cional visa a aferir o desempenho no alcance 
das metas institucionais, podendo considerar 
projetos e atividades prioritárias e condições 
especiais de trabalho, além de outras caracte-
rísticas específicas de cada entidade.

§ 5º Caberá ao Conselho Diretor ou à 
Diretoria de cada entidade referida no Anexo 
I da Lei nº 10.871, de 2004, definir, na forma 
de regulamento específico, no prazo de até 

cento e vinte dias a partir da definição dos 
critérios a que se refere o § 1º deste artigo, 
o seguinte:

I – as normas, os procedimentos, os crité-
rios específicos, os mecanismos de avaliação 
e os controles necessários à implementação 
da gratificação de que trata o caput deste 
artigo; e

II – as metas, sua quantificação e revisão 
a cada ano civil.

§ 6º A GDATR será paga com observân-
cia dos seguintes limites:

I – até vinte por cento incidentes sobre o 
vencimento básico do servidor, em decorrência 
dos resultados da avaliação de desempenho 
individual; e

II – até quinze por cento incidentes so-
bre o maior vencimento básico do cargo, em 
decorrência dos resultados da avaliação ins-
titucional.

§ 7º Aplica-se à GDATR e aos servidores 
que a ela fazem jus o disposto nos arts. 17, 18 
e 20 da Lei nº 10.871, de 2004.” (NR)

Art. 20-C. A GDATR será implantada gra-
dativamente, de acordo com os seguintes per-
centuais e prazos de vigência:

I – até 31 de dezembro de 2005, até nove 
por cento incidentes sobre o vencimento bási-
co do servidor, em decorrência dos resultados 
da avaliação de desempenho individual, e até 
sete por cento incidentes sobre o maior ven-
cimento básico do cargo, em decorrência dos 
resultados da avaliação institucional;

II – a partir de 1º de janeiro de 2006, até 
vinte por cento incidentes sobre o vencimento 
básico do servidor em decorrência dos resulta-
dos da avaliação de desempenho individual, e 
até quinze por cento incidentes sobre o maior 
vencimento básico do cargo, em decorrência 
dos resultados da avaliação institucional.

Art. 20-D. A partir de 1º de dezembro de 
2005 e até que sejam editados os atos referi-
dos nos §§ 1º e 2º do art. 20-B e processados 
os resultados do primeiro período de avalia-
ção de desempenho, a GDATR será paga nos 
valores correspondentes a dez pontos per-
centuais, observados a classe e o padrão de 
vencimento do servidor.

§ 1º O resultado da primeira avaliação 
gera efeitos financeiros a partir do início do 
primeiro período de avaliação, devendo ser 
compensadas eventuais diferenças pagas a 
maior ou a menor.
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§ 2º A data de publicação no Diário Ofi-
cial da União do ato de fixação das metas de 
desempenho institucional constitui o marco tem-
poral para o início do período de avaliação.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se 
aos ocupantes de cargos comissionados que 
fazem jus à GDATR.” (NR)

Art. 5º O art. 16 da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16. As Agências Reguladoras po-
derão requisitar servidores e empregados de 
órgãos e entidades integrantes da adminis-
tração pública.

 ..............................................................
§ 4º Observar-se-á, relativamente ao ressar-

cimento ao órgão ou à entidade de origem do ser-
vidor ou do empregado requisitado das despesas 
com sua remuneração e obrigações patronais, o 
disposto nos §§ 5º e 6º do art. 93 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990.” (NR)

Art. 6º O art. 11 da Lei nº 10.768, de 19 de no-
vembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 11. Os ocupantes dos cargos de Es-
pecialista em Recursos Hídricos e Especialista 
em Geoprocessamento farão jus à Gratificação 
de Desempenho de Atividade de Recursos 
Hídricos – GDRH, no percentual de até trinta 
e cinco por cento, observando-se a seguinte 
composição e limites:

I – a partir de 1º de dezembro de 2005 
até 31 de dezembro de 2005:

a) até vinte e dois por cento, incidentes 
sobre o vencimento básico do servidor, em 
decorrência dos resultados da avaliação de 
desempenho individual; e

b) até vinte e nove por cento, incidentes 
sobre o maior vencimento básico do cargo, 
em decorrência dos resultados da avaliação 
institucional.

II – a partir de 1º de janeiro de 2006:
a) até trinta e cinco por cento, incidentes 

sobre o vencimento básico do servidor, em 
decorrência dos resultados da avaliação de 
desempenho individual; e

b) até quarenta por cento, incidentes 
sobre o maior vencimento básico do cargo, 
em decorrência dos resultados da avaliação 
institucional.” (NR)

Art. 7º O art. 12 da Lei nº de 10.862, de 20 de abril 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12.  ................................................
§ 1º-A.  ..................................................  
I – até 31 de dezembro de 2005:
a) até trinta por cento, incidentes sobre o 

vencimento básico do servidor, em decorrência 
dos resultados da avaliação de desempenho 
individual; e

b) até vinte e cinco por cento, incidentes 
sobre o maior vencimento básico do cargo, 
em decorrência dos resultados da avaliação 
institucional;

II – a partir de 1º de janeiro de 2006:
a) até quarenta e oito por cento, inciden-

tes sobre o vencimento básico do servidor, em 
decorrência dos resultados da avaliação de 
desempenho individual; e

b) até quarenta e três por cento, inciden-
tes sobre o maior vencimento básico do cargo, 
em decorrência dos resultados da avaliação 
institucional.

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

Art. 8º Os Anexos I a V da Lei nº 10.871, de 2004, 
passam a vigorar com a redação do Anexo I a V desta 
Medida Provisória.

Art. 9º Os Quadros b e c do Anexo I e o Anexo 
II da Lei nº 11.182, de 2005 passam a vigorar com a 
redação constante dos Anexos VI e VII desta Medida 
Provisória.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a pror-
rogar, até 31 de março de 2007, observada a dispo-
nibilidade orçamentária, os contratos temporários fir-
mados com base no art. 81-A da Lei nº 8.884, de 11 
de junho de 1994 ou no art. 30, incluindo o § 7º da Lei 
nº 10.871, de 2004.

Parágrafo único. A prorrogação de que trata o caput 
fica condicionada à autorização mediante ato do Ministro 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que 
estabelecerá o período de vigência das respectivas pror-
rogações, observado o cronograma estabelecido para 
o provimento de cargos efetivos destinados a suprir as 
necessidades das respectivas entidades.

Art. 11. Ficam criados, no Serviço Exterior Brasi-
leiro, quatrocentos cargos efetivos da Carreira de Di-
plomata, regidos pela Lei nº 7.501, de 1986, passando 
o Anexo da Lei nº 7.501, de 1986, a vigorar na forma 
do Anexo VIII desta Medida Provisória.

Art. 12. Ficam criados, nas Carreiras de Pesquisa 
em Ciência e Tecnologia; de Desenvolvimento Tecno-
lógico; e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura 
em Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, 
de 28 de julho de 1993, distribuídos pelas respectivas 
Carreiras na forma dos Anexos IX, X e XI desta Me-
dida Provisória:
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I – quatrocentos e quarenta cargos no Quadro 
de Pessoal do Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial – INPI;

II – quinhentos e oitenta cargos no Quadro de 
Pessoal do Instituto Nacional de Metrologia, Normali-
zação e Qualidade Industrial – INMETRO; e

III – mil cargos no Quadro de Pessoal da Funda-
ção Oswaldo Cruz – FIOCRUZ.

Art. 13. Ficam criados, no âmbito do Poder Exe-
cutivo, os seguintes cargos em comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores – DAS: dez 
DAS-5; vinte e nove DAS-4; trinta DAS-3; trinta DAS-2; 
trinta e nove DAS-1; e cinqüenta e três Funções Gra-
tificadas – FG-1.

Art. 14. A implementação do disposto nesta Medi-
da Provisória no tocante à criação de cargos públicos 

e de funções gratificadas observará o que determinam 
o art. 169 da Constituição e as normas pertinentes da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 15. Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação, respeitando-se, em relação ao 
art. 1º, no ponto em que dá nova redação ao art. 29 da 
Lei nº 10.871, de 2004, o disposto no inciso III, alíneas 
b e c do art. 150 da Constituição Federal.

Art. 16. Revogam-se os incisos II, III e IV do art. 
2º da Lei nº 5.989 de 17 de dezembro de 1973; o art. 
3º e o Anexo da Lei nº 9.888, de 8 de dezembro de 
1999; o § 1º do art. 12 da Lei nº 10.768, de 19 de no-
vembro de 2003; os arts. 23 e 24 da Lei nº 10.094, de 
13 de janeiro de 2005; e as seguintes linhas do Anexo 
III da Lei nº 11.182, de 2005:
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EMI Nº 579/MD/MRE/MS/MF/MP/C. Civil–PR/GSI-PR

Brasília, 15 de dezembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa 

Excelência a anexa proposta de Medida Provisória que 
dispõe sobre alterações na Lei nº 9.986, de 18 de ju-
lho de 2000, na Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 
2003, na Lei nº 10.862, de 20 de abril de 2004, na Lei 
nº 10.871, de 20 de maio de 2004 e na Lei nº 11.182, 
de 27 de setembro de 2005, cria cargos na Carreira de 
Diplomata, no Plano de Cargos para a Área de Ciên-
cia e Tecnologia, do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS e Funções Gratificadas – FG, auto-
riza a prorrogação de contratos temporários firmados 
com base no art. 81-A da Lei nº 8.884, de 11 junho 
de 1994, e no art. 30 da Lei nº 10.871, de 2004,e dá 
outras providências.

2. A medida proposta objetiva, precipuamen-
te, proceder a ajustes e adaptações na lei que cria a 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, criando 
os cargos efetivos necessários à Agência, em subs-
tituição aos empregos públicos, vetados por Vossa 
Excelência. Busca, assim, entre outras medidas rele-
vantes e urgentes, corrigir dispositivos para os quais 
sugerimos o veto acatado por Vossa Excelência, por 
meio da Mensagem nº 632, de 27 de setembro de 
2005, permitindo o funcionamento da ANAC com um 
quadro próprio de pessoal.

3. O projeto de lei que cria a ANAC foi enca-
minhado à Câmara dos Deputados, por proposta do 
Poder Executivo, em novembro de 2000. Da proposta 
originalmente encaminhada pelo Executivo, consta-
vam dispositivos relativos à regulação do mercado de 
aviação civil, além daqueles relativos à organização e 
estrutura da Agência. Os dispositivos relativos à regu-
lação da aviação civil ensejaram a apresentação de 
diversas emendas e de um projeto de lei substitutivo, 
cujas disposições contrariavam o interesse público e, 
também, a instituição de prerrogativas às empresas já 
estabelecidas no mercado, incompatíveis com a livre 
concorrência. O Governo de então optou pela solici-
tação da retirada do projeto de lei, o que ensejou uma 
renegociação com os setores envolvidos que resultou 
em um substitutivo que excluiu as disposições regu-
latórias e restringiu-se, essencialmente, a atribuições, 
organização e estrutura da ANAC, o qual foi novamente 
apresentado, após a reversão da retirada do projeto 
de lei, em junho de 2002, quando foi aprovado pela 
Comissão Especial da Câmara dos Deputados.

4. Vossa Excelência, em 2003, decidiu avaliar o 
modelo institucional das agências reguladoras, con-
cluindo pela necessidade do aperfeiçoamento dos 

mecanismos de controle social das mesmas, tendo 
decidido, para tanto, encaminhar à Câmara dos Depu-
tados o Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, assim como 
criar as carreiras e os cargos efetivos das agências, 
por meio de medida provisória convertida na Lei nº 
10.871, de 2004, além de reconhecer a necessidade 
de criação da ANAC, apoiando a rápida aprovação do 
projeto de lei que a criava. Gestões políticas do Go-
verno conseguiram a aprovação do referido Projeto de 
Lei na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 
dos Deputados em setembro de 2004, quando seguiu 
para análise do Senado Federal.

5. No Senado, considerando a urgência de que 
se reveste a criação da ANAC, tendo o projeto de lei 
tramitado por cerca de cinco anos no Congresso Nacio-
nal, as deliberações ocorridas nas quatro Comissões 
do Senado, exprimem o resultado de um amplo acordo 
entre os Senadores do Governo e da Oposição, que 
decidiram pela rejeição das emendas apresentadas e 
pela aprovação do texto aprovado pela Câmara, evi-
tando que o referido texto, com emendas no Senado, 
retomasse à Câmara, com a ressalva, contida nos 
Pareceres nº 1.538, de 2005, da Comissão de Desen-
volvimento Regional e Turismo e 1.539, de 2005, da 
Comissão de Serviços de Infra-estrutura, de que “...
as impropriedades mais graves poderão ser corrigi-
das por veto presidencial e outros aperfeiçoamentos 
poderão ser feitos posteriormente, por meio de nova 
proposição legislativa”.

6. Esse entendimento político ensejou a sanção da 
Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, que cria a 
ANAC, com os vetos propostos e, como conseqüência, 
a elaboração da proposta de Medida Provisória, que 
estamos submetendo à consideração de Vossa Exce-
lência, procurando adaptar o regime de emprego dos 
quadros próprios de pessoal da ANAC ao proposto pelo 
Governo com a Lei nº 10.871, de 2004, e adaptando 
outros dispositivos que requereram os vetos, por in-
constitucionalidade ou por contrariar o interesse público, 
cuja impropriedade foi reconhecida, mas não permitia 
a devida correção apenas com a sanção da lei.

7. Nos arts. 1º e 2º da Medida Provisória proposta 
são procedidos ajustes, por meio de novas redações e 
inclusão de novos dispositivos, adequando o texto da 
Lei nº 11.182, de 2005, à criação dos cargos efetivos, 
promovida pelo art. 3º e à legislação federal posterior 
à aprovação do texto do Projeto de lei que criou a 
ANAC, tendo em vista que o texto, aprovado em junho 
de 2002, tomou-se defasado.

8. A alteração proposta no inciso XLII do art. 8º 
da Lei nº 11.182, de 2005, que dispõe sobre as com-
petências da ANAC, apenas substitui os empregos 
públicos pelos cargos efetivos. No art. 21 da mesma 



01124 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

Lei são suprimidas as menções aos empregos públi-
cos. No art. 22 é inserido um parágrafo para permitir 
a atualização do valor das Gratificações de Exercício 
em Cargo de Confiança e de Representação pelo 
Exercício de Função, privativa de militar, aplicando as 
mesmas regras vigentes pano exercício das funções 
no Ministério da Defesa.

9. No tocante ao exercício do poder de polícia, é 
proposta nova redação para o art. 29 e a inclusão do 
art. 29-A na Lei nº 11.182, de 2005, que dispõe sobre 
a cobrança, pela ANAC, de taxas pelo exercício do po-
der de polícia, vez que a redação atualmente vigente 
apresenta omissões que podem acarretar problemas na 
cobrança. A redação proposta objetiva, além de deno-
minar a Taxa de Fiscalização da Aviação Civil – TFAC, 
explicitar o fato gerador e os sujeitos passivos da obri-
gação tributária, estabelecendo ainda os critérios para 
o recolhimento fora do prazo e o parcelamento de dé-
bitos, aplicando as mesmas regras dos demais tributos 
federais, conferindo segurança à Agência e aos contri-
buintes acerca do processamento do tributo instituído, 
de acordo com o Código Tributário Nacional.

10. No art. 36 da Lei nº 11.182, de 2005, é pro-
posta a inclusão de um parágrafo objetivando resta-
belecer a regra prevista no § 3º, cujo veto se impôs 
em decorrência de inconstitucionalidade por vicio de 
iniciativa, tendo em vista que a medida, proposta por 
emenda no Parlamento, implica em aumento de despe-
sa. O dispositivo objetiva permitir aos servidores inte-
grantes das Carreiras de Ciência e Tecnologia integrar 
o Quadro de Pessoal Específico da ANAC, de caráter 
temporário, sem prejuízo de sua remuneração, como 
se estivessem em exercício nos órgãos de origem. Há 
servidores da referida carreira em exercício nos órgãos 
do Comando da Aeronáutica, cujas atividades serão 
absorvidas pela ANAC, considerados essenciais para 
a nova Agência.

11. No art. 37 da Lei nº 11.182, de 2005, que trata 
das regras para a requisição de servidores pela ANAC, 
com ônus, é proposta a inclusão de dois parágrafos. O 
§ 2º objetiva preservar duzentos e setenta empregados 
da Infraero que atuam no Departamento de Aviação 
Civil – DAC e no Instituto de Coordenação e Fomento 
Industrial – IFI, que representam um importante contin-
gente da força de trabalho do órgão. O § 3º possibilita 
a requisição de servidores para a ocupação de Cargos 
Comissionados Técnicos – CCT durante os primeiros 
24 meses de implantação da ANAC, preservando a 
regra geral da Lei nº 10.871, de 2004, que estabelece 
que, preenchido 50% do quadro efetivo da Agência, 
os CCT passam a ser privativos do quadro efetivo e 
do quadro específico.

12. A inclusão do art. 38-A na Lei nº 11.182, de 
2005, objetiva restabelecer critério de ocupação dos 
cargos do Quadro de Pessoal Especifico, com os devi-
dos ajustes decorrentes da criação dos cargos para o 
Quadro de Pessoal Efetivo da ANAC, em substituição 
aos empregos públicos. O veto ao art. 38 foi necessário 
em decorrência do veto ao Quadro A do Anexo I da Lei 
nº 11.182, de 2005, pois, ao fazer referência à regra 
vinculada a empregos públicos, restou sem aplicabilida-
de. Com a criação dos cargos efetivos, prevista no art. 
1º desta Medida Provisória, a regra para a ocupação 
dos cargos do Quadro de Pessoal Específico necessita 
ser restabelecida, com os devidos ajustes.

13. A inclusão do art. 44-A na Lei nº 11.182, de 
2005, objetiva restabelecer a autorização para que o 
Poder Executivo possa remanejar, transpor, transferir 
e utilizar para a art. 44 as dotações orçamentárias em 
favor dos órgãos do Ministério da Defesa, na lei orça-
mentária vigente no exercício financeiro da instalação 
da ANAC, relativas às funções por ela absorvidas, 
mantida a mesma classificação orçamentária. O veto 
ao art. 44 foi necessário porque a autorização conferida 
ao Poder Executivo remetia à Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e à Lei Orçamentária Anual do exercício de 
2002. Dada a longa tramitação legislativa da matéria, 
a autorização tomou-se inócua.

14. A alteração do art. 46 amplia a possibilida-
de de transferência de militares da Aeronáutica para 
a ANAC, atualmente restrita aos militares em exercí-
cio no DAC. Identificamos que existem militares da 
Aeronáutica em exercício no IFI, vinculado ao Centro 
Técnico Aeroespacial – CTA, no desempenho de ati-
vidades que serão absorvidas pela ANAC, havendo 
a necessidade de ampliar os órgãos do Comando da 
Aeronáutica, cujas atribuições serão transferidas à 
ANAC e a correspondente transferência dos militares 
em exercício nesses órgãos.

15. Dentre as medidas propostas pelo art. 3º da 
Medida Provisória encontra-se a criação dos cargos 
efetivos da ANAC, regidos pela Lei nº 8.112, de 1990, o 
que enseja a criação dos quantitativos e das respectivas 
adaptações nas remissões da Lei nº 10.871, de 20 de 
maio de 2004, que dispõe sobre a criação de carreiras 
e organização de cargos efetivos das autarquias espe-
ciais denominadas Agências Reguladoras.

16. O artigo 3º estabelece, ainda, alteração ao 
art. 16 da Lei nº 10.871, de 2004, a fim de promover 
majoração da gratificação das carreiras das agências 
reguladoras, que se faz necessária, em caráter urgen-
te, a fim de assegurar melhores condições para que 
as mesmas possam constituir seu Quadro de Pessoal 
efetivo. Assim, aproveitando o ensejo da alteração da 
Lei nº 10.871, de 2004, para criar os cargos efetivos 
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da Anac, estamos propondo a correção da remune-
ração dos cargos de especialistas em regulação e de 
suporte à regulação e fiscalização de todas as agên-
cias reguladoras, objetivando equiparar a remunera-
ção dessas carreiras à das carreiras que constituem 
o Ciclo de Gestão, adotada como parâmetro remune-
ratório, quando da criação das carreiras das agências 
reguladoras, cumprindo compromisso do Governo, por 
meio da elevação do percentual da Gratificação de 
Desempenho de Atividade de Regulação, de 35 para 
75%. Além disso, na forma do art. 4º, propõe-se, me-
diante a inclusão dos art. 20-A a 20-D na Lei nº 10.871, 
de 2004, a criação da Gratificação de Desempenho 
de Atividade Técnico-Administrativa em Regulação 
– GDATR, no percentual de até 35%, devida aos car-
gos de Analista e Técnico Administrativo. Com ambas 
as medidas, busca-se a elevação da remuneração dos 
cargos efetivos de carreiras das agências reguladoras, 
de modo a promover-se a valorização do seu corpo 
funcional, ora em fase de constituição.

17. O art. 5º promove adequação, necessária e 
inadiável, ao art. 16 da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 
2000, a fim de afastar exigência, aplicável hoje ape-
nas às agências reguladoras, de que as requisições 
de servidores por elas efetuadas sejam realizadas com 
ônus para o cessionário, situação que obriga tais en-
tidades a promover, contrariamente à regra geral do 
art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o 
ressarcimento ao órgão ou entidade cessionária, sem 
discriminação. Tal situação tem acarretado prejuízos 
às agências reguladoras, prejudicando, inclusive, o 
exercício de prerrogativa indispensável às mesmas, 
notadamente durante a sua fase de instalação.

18. Na forma do art. 6º, promove-se, relativamente 
aos cargos efetivos das carreiras da Agência Nacional 
de Águas, ajustes em sua estrutura remuneratória, 
de modo a contemplar-se os seus servidores com os 
mesmos valores de Gratificação de Desempenho ora 
propostos para as demais agências reguladoras.

19. O art. 7º dá nova redação ao art. 12 da Lei nº 
10.862, de 20 de abril de 2004, alterando os percentuais 
e limites da Gratificação de Desempenho de Atividades 
de Informação – GDAI, devida aos ocupantes dos cargos 
de nível superior e intermediário do Grupo Informações 
integrantes do Plano Especial de Cargos da Abin, quan-
do em exercício de atividades inerentes às atribuições 
do respectivo cargo nas unidades da agência, com o 
objetivo propiciar melhoria remuneratória para aquela 
categoria, a partir de janeiro de 2006.

20. Os arts. 8º e 9º da medida provisória proposta 
procedem aos devidos ajustes dos quadros e valores dos 
anexos das Leis nº 10.871, de 2004, e 11.182, de 2005, em 
decorrência das alterações procedidas nas referidas leis.

21. O art. 10 autoriza o Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica – CADE e as agências regula-
doras a promoverem a prorrogação, até 31 de março 
de 2007, dos contratos temporários em vigor, firmados 
com base no art. 81-A da Lei nº 8.884, de 11 de junho 
de 1994 e no art. 30 da Lei nº 10.871, de 2004, desti-
nados ao atendimento de necessidades temporárias de 
excepcional interesse público relativas aos respectivos 
quadros de pessoal. Tendo em vista a insuficiência de 
quadros recrutados, até o momento, em decorrência de 
concursos públicos convocados para essa finalidade, 
e da necessidade de que tais prorrogações se dêem 
para que se evite solução de continuidade com sérios 
prejuízos às respectivas entidades e suas ações fina-
lísticas e atividade-meio, torna-se necessário permitir 
a referida prorrogação, mediante autorização a ser 
concedida, em cada caso, pelo Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, pelo prazo estrita-
mente suficiente para que, observado o calendário de 
provimento de cargos estabelecido para cada entidade, 
possa dar-se a substituição de servidores temporários 
por servidores efetivos sem prejuízos para a atuação 
das mesmas, observado o princípio da eficiência con-
tido no caput do art. 37 da Constituição Federal.

22. O art. 11 promove a criação, no Serviço Ex-
terno Brasileiro, de quatrocentos cargos efetivos na 
Carreira de Diplomata, regidos pela Lei nº 7.501, de 
17 de junho de 1986, com vistas a atender a necessi-
dade da expansão das atividades desenvolvidas pelo 
Ministério das Relações Exteriores, especialmente nas 
relações já intensificadas com os países da África do 
Sul e Ásia.

23. Na forma do art. 12, promove-se a criação 
nas Carreiras do Plano de Carreiras da Área de Ci-
ência e Tecnologia. Trata-se de medida indispensável 
para o atendimento das necessidades de pessoal do 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, 
e do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial – INMETRO, e da Fundação 
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ. No caso do INPI e do In-
metro, trata-se de atender a necessidades urgentes 
relacionadas ao aumento da demanda de serviços e a 
redução do quadro de servidores, bem como promover 
a dinamização e o realinhamento desses institutos e 
possibilitar o adequado atendimento das metas prio-
ritárias do Governo, constantes da Política Industrial, 
Tecnológica e de Comércio Exterior – PITCE. Ressal-
te-se, neste particular, que se trata de situação que, 
pelo seu caráter estratégico, reveste-se de urgência, à 
medida que a criação dos respectivos cargos permitirá 
a nomeação dos servidores já aprovados em concursos 
públicos ainda em prazo de validade, bem como o iní-
cio imediato dos processos de seleção dos servidores, 
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mediante concursos públicos de provas e de provas 
e títulos cujos resultados deverão estar homologados 
até 30 de junho de 2006, em face das limitações da 
legislação eleitoral. No caso da Fiocruz, a criação de 
mil cargos efetivos, sendo cento e cinqüenta cargos 
de pesquisador, quatrocentos e cinqüenta e sete de 
tecnologista, cento e oitenta de técnico, e duzentos e 
treze de analista em ciência e tecnologia, visa tomar 
possível a realização de concurso público. O provimen-
to dos cargos reduzirá o déficit de pessoal efetivo, e, 
por conseguinte, as contratações já questionadas pelo 
Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público 
do Trabalho, como a terceirização de atividades que 
devem ser exercidas por servidores efetivos no âmbi-
to da Fiocruz. Além do caráter moralizador da medi-
da, cumpre esclarecer que para o Ministério da Saú-
de essa providência é indispensável ao atendimento 
das demandas estratégicas nas áreas de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e ensino, bem como ao 
cumprimento da missão institucional daquela funda-
ção, qual seja, o combate aos grandes problemas da 
saúde pública brasileira, notadamente a produção de 
vacinas a cargo da entidade.

24. Por sua vez, o art. 13 promove a criação de 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessora-
mento Superiores e Funções Gratificadas – FG, ne-
cessários, em caráter emergencial, ao atendimento 
de necessidades da Administração Pública Federal, 
notadamente no Ministério da Saúde e no Ministério 
do Meio Ambiente e Instituto do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis. Quanto a esses dois 
casos urgentes e relevantes, destaca-se a necessidade 
de criar-se cargos de direção e assessoramento desti-
nados à estrutura dos hospitais federais que retorna-
ram à gestão do Ministério da Saúde, para os quais, 
inclusive, já foi promovida a criação de 3.490 (três mil, 
quatrocentos e noventa) cargos efetivos, na forma da 
Lei nº 11.123, de 7 de junho de 2005, já em fase de 
provimento mediante concurso público, e, no caso do 
Ministério do Meio Ambiente e Ibama, de fortalecer-se 
as áreas voltadas à gestão ambiental, incorporando-
se duas novas diretorias àquela autarquia voltadas às 
atividades de licenciamento e qualidade ambiental, 
permitindo-se assim dar maior celeridade e agilidade 
ao Ministério e ao Ibama no exercício dessas compe-
tências, e à gestão da integração sócio-ambiental de 
populações tradicionais, além da reestruturação de 
unidades descentralizadas voltadas à execução das 
mesmas atividades.

25. O art. 14 trata de explicitar que a implemen-
tação do disposto nesta medida provisória está condi-
cionada ao atendimento das normas constitucionais e 
legais relativas ao aumento da despesa pública.

26. Por fim, o art. 16 da medida provisória trata da 
revogação das disposições contrárias, particularmente 
de linhas do Anexo III da Lei nº 11.182, de 2005, e dos 
incisos II, III e IV do art. 2º da Lei nº 5.989, de 17 de 
dezembro de 1973, que destinam ao Fundo Aeroviário 
receitas de exploração de infra-estrutura aeroportuária 
em aeroportos diretamente explorados pelo Comando 
da Aeronáutica e receitas de serviços de comunica-
ções e auxílios à navegação aérea, complementando 
o disposto no art. 34 da Lei nº 11.182, de 2005, que 
alterou a destinação de recursos do Fundo Aeronáu-
tico para o Comando da Aeronáutica, revogando in-
compatibilidades remanescentes nos incisos que hora 
propomos a revogação.

27. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, acha-se atendido em virtude 
da previsão contida no Anexo V da Lei Orçamentária 
Anual (Lei nº 11.100, de 27 de janeiro de 2005), que 
autoriza a criação e provimento de até 2.600 cargos 
na área de Regulação, 1.232 nas áreas de Gestão e 
Diplomacia, 3.055 nas áreas de Cultura, Meio Ambiente 
e Ciência e Tecnologia, e até 13.911 cargos nas áreas 
de seguridade social, educação e esportes, no cor-
rente exercício, achando-se ainda contemplados, no 
PLOA para 2006, 887 cargos na área de regulação, 
696 nas áreas de gestão e diplomacia, 1.985 nas áre-
as de cultura, meio ambiente e ciência e tecnologia, 
e até 8.402 cargos nas áreas de seguridade social, 
educação e esportes.

28. No que se refere ao impacto orçamentário 
das medidas ora propostas, salientamos que o im-
pacto proveniente da criação de cargos na Carreira 
de Diplomata, observado o calendário gradual de pro-
vimento dos mesmos, bem assim as respectivas pro-
moções na Carreira, nos termos da Lei nº 7.501, de 
1986, e seus regulamentos, ocorrerá apenas no ano 
de 2006, quando será de R$3,936 milhões, passando 
a R$12,338 milhões em 2007 e R$21,071 em 2008. 
Quanto à criação de cargos no Quadro de Pessoal 
do Instituto Nacional de Propriedade Industrial û INPI 
está estimado em R$1,4 milhão em 2005, em R$18,2 
milhões em 2006 e em R$19,7 milhões em 2007. Para 
o Inmetro, o impacto orçamentário-financeiro estima-
do é de R$1,8 milhão em 2005, de R$23,0 milhões 
em 2006 e de R$24,9 milhões em 2007. O processo 
respeita a prévia existência de recursos ornamenta-
dos, destinados para tal finalidade, de acordo com o 
disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000. No âmbito da Fiocruz, o 
efetivo provimento dos cargos criados fica condiciona-
do ao remanejamento de dotações orçamentárias de 
Outras Despesas Correntes para Pessoal e Encargos 
Sociais e à correspondente redução dos limites de 
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movimentação e empenho. Além disso, o remaneja-
mento de dotações será necessário a cada exercício, 
até que a redução em Outras Despesas Correntes e 
o aumento em Pessoal e Encargos Sociais, relativos 
à implementação da presente proposta, estejam de-
finitivamente incorporados aos limites orçamentários 
anuais daquela Fundação.

29 O impacto da medida ora proposta, relativa-
mente ao reajustamento da remuneração dos cargos 
efetivos das agências reguladoras, com vigência a 
partir de dezembro de 2005, será de até R$1,640 mi-
lhão em 2005, considerando-se os cargos já providos. 
Nos exercícios de 2006 e 2007, o impacto será de até 
R$37,377 milhões, considerando-se um contingente 
de 3.077 cargos providos ou a serem providos nas 
carreiras de especialista em regulação e técnico em 
Regulação e cargos de remuneração equivalente nas 
agências reguladoras e de analista Administrativo e 
Técnico Administrativo. Quanto aos cargos em co-
missão ora criados, o acréscimo na despesa será de 
R$479,95 mil no corrente exercício, e R$4,255 milhões 
nos exercícios de 2006 e 2007. As despesas decor-
rentes reduzirão a margem líquida de expansão para 
despesas de caráter continuado daqueles exercícios. 
No entanto, o montante apurado se mostra compatível 
com o aumento de receita decorrente do crescimen-
to real previsto na economia brasileira, conforme de-
monstra a série histórica relativa à ampliação da base 
de arrecadação nos últimos anos.”

30. Além das razões já expostas, que susten-
tam a urgência e relevância para a edição desta me-
dida provisória em relação aos demais dispositivos já 
mencionados, justifica a urgência em vista de que o 
questionamento da constitucionalidade dos empre-
gos públicos regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho, que ensejou a extinção desses empregos e 
a criação das carreiras e cargos efetivos das Agên-
cias Reguladoras, com a Lei nº 10.871, de 2004, e a 
imperiosa necessidade de criar a Anac, reconhecida 
pelo Congresso Nacional, levaram o Senado Federal 
a deliberar pela aprovação do texto da Câmara dos 
Deputados, sem propor emendas necessárias à ade-
quação com a legislação promulgada posteriormente 
à aprovação do texto pela Câmara dos Deputados. O 
veto aos empregos públicos da Anac criou uma au-
tarquia desprovida de quadros próprios de pessoal. A 
instalação da Anac, conforme previsto no art. 7º da Lei 
nº 11.182, de 2005, demanda a urgência na criação 
dos cargos efetivos da Agência.

31. Ademais, para o regular financiamento das 
necessidades da Anac se faz necessário possibilitar 
a cobrança de taxa pelo exercício do poder de polícia. 
E para permitir a cobrança da Taxa de Fiscalização 

da Aviação Civil, fora criada, em substituição à taxa 
antes prevista, com a maior brevidade possível, se 
faz necessário o uso de medida provisória devido ao 
disposto no art. 15, inciso III, alíneas b e c , da Cons-
tituição da República.

Estas, Senhor Presidente, as razões que nos le-
vam a submeter à elevada apreciação de V. Excelência 
a anexa proposta de medida provisória.

Respeitosamente, – José Alencar Gomes da 
Silva, Antônio Palocci Filho, Paulo Bernardo Silva, 
Luiz Fernando Furlan, Celso Nunes Amorim, José 
Saraiva Felipe, Jorge Armando Félix e Duma Varia 
Rousseff.

Ofício nº 2, (CN) 

Brasília, 2 de janeiro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Encaminha processado de Medida Provi-
sória.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos 

do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, o 
processado da Medida Provisória nº 269, de 2005, 
que “altera as Leis nos 9.986, de 18 de julho de 2000, 
que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das 
agências reguladoras; 10.768, de 19 de novembro 
de 2003, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da 
Agência Nacional de Águas –ANA; 10.862, de 20 de 
abril de 2004, que dispõe sobre a criação do Plano 
Especial de Cargos da Agência Brasileira de Inteli-
gência – ABIN; 10.871, de 20 de maio de 2004, que 
dispõe sobre a criação de carreiras e organização 
de cargos efetivos das autarquias especiais, deno-
minadas agências reguladoras; 11.182, de 27 de 
setembro de 2005, que cria a Agência Nacional de 
Aviação Civil – ANAC; cria cargos na Carreira de Di-
plomata, no Plano de Cargos para a Área de Ciência 
e Tecnologia, do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS e Funções Gratificadas – FG; 
autoriza a prorrogação de contratos temporários 
firmados com base no art. 81-A da Lei nº 8.884, de 
11 de junho de 1994, e no art. 30 da Lei nº 10.871, 
de 2004; e dá outras providências.”

Informo, por oportuno, que à medida foram ofe-
recidas 37 (trinta e sete) emendas e que a Comissão 
Mista designada não se instalou.

Atenciosamente, – Eduardo Matarazzo Suplicy, 
no exercício da Presidência.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 270, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem nº 864/2005 
Aviso nº 1.372/2005 – C. Civil

Abre crédito extraordinário, em favor da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da 
Presidência da República, dos Ministérios da 
Fazenda e da Integração Nacional e de Trans-
ferências a Estados, Distrito Federal e Municí-
pios, no valor global de R$825.908.968,00, para 
os fins que especifica. Pendente de parecer 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Despacho: Publique-se. Submeta-se ao 
Plenário

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 
167, da Constituição, adota a seguinte medida provi-
sória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em fa-
vor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da 

Presidência da República, dos Ministérios da Fazenda 
e da Integração Nacional e de Transferências a Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, no valor global de 
R$825.908.968,00 (oitocentos e vinte e cinco milhões, 
novecentos e oito mil, novecentos e sessenta e oito 
reais), para atender às programações constantes do 
Anexo I desta medida provisória.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – superávit financeiro apurado no Balanço Pa-
trimonial da União do exercício de 2004, no valor de 
R$705.108.968,00 (setecentos e cinco milhões, cento 
e oito mil, novecentos e sessenta e oito reais);

II – anulação parcial de dotações orçamentárias, 
no valor de R$120.800.000,00 (cento e vinte milhões 
e oitocentos mil reais), conforme indicado no Anexo II 
desta medida provisória.

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

Brasília, 15 de dezembro de 2005; 184º da Inde-
pendência e 117º da República. – LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA – Paulo Bernardo Silva.
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EM nº 315/2005/MP

Brasília, 15 de dezembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar 
proposta de medida provisória que abre crédito extraor-
dinário, no valor global de R$825.908.968,00 (oitocentos 

e vinte e cinco milhões, novecentos e sessenta e oito 

reais), em favor da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal, da Presidência da República, dos Ministérios 

da Fazenda e da Integração Nacional e de transferên-

cias a estados, Distrito Federal e municípios.

2. A solicitação visa a adequar o orçamento vigen-

te daqueles órgãos, conforme demonstrado seguir:

3. Com relação à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal o crédito proposto destina-se a com-
plementar os valores necessários para pagamento da 
folha de pessoal e encargos sociais referente ao mês 
dezembro, em virtude da incorporação de acréscimos 
salariais não previstos quando da elaboração do or-
çamento corrente.

4. O crédito em favor da Presidência da Repú-
blica destina-se a ações de aceleração da aprendi-
zagem de jovens e adultos, em razão do ingresso 

dos alunos passíveis de atendimento por meio de 
auxílio financeiro ter sido alterado por solicitação dos 
municípios parceiros do ProJovem para ajuste em 
seus cronogramas, que ocasionou a necessidade 
de manutenção das atuais ações relacionadas ao 
processo de ensino – aprendizagem aos 200.000 
jovens, nas 26 capitais dos estados brasileiros e no 
Distrito Federal.

5. No Ministério da Fazenda, o crédito objeti-
va viabilizar o pagamento dos serviços prestados 
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pelo Serviço Federal de Processamento de Dados 
– SERPRO à Secretaria da Receita Federal com 
sistemas informatizados, ressaltando que não há 
mais dotação na ação orçamentária corresponden-
te para fazer face ao pagamento de passivo nem 
à renovação contratual, o que pode pôr em risco 
serviços essenciais do Governo como os sistemas 
de arrecadação federal, o IRPF, IRPJ, Receitanet, 
entre outros.

6. No que concerne ao Ministério da Integração 
Nacional, os recursos destinam-se à implantação do 
Sistema de Abastecimento de Água do rio Pratagy, 
no Estado de Alagoas, tendo em vista a ocorrência 
de suspensões freqüentes dos serviços de abaste-
cimento de água nos bairros de maior densidade 
populacional da cidade de Maceió, tais como o de 
Ponta Verde, Jatiúca, Mangabeiras, Jacintinho e 
Feitosa. Apesar dos esforços já efetuados na exe-
cução de medidas para evitar o iminente colapso 
do sistema de abastecimento de água local não foi 
obtido êxito, sendo necessária a intervenção ime-
diata da União.

7. No âmbito de transferências a estados, Distrito 
Federal e municípios, o crédito destina-se a atender 
passivos da União com o Estado do Mato Grosso, re-
ferente a despesas com inativos e pensionistas, cm 
conformidade com o art. 27 da Lei Complementar nº 
31, de 11 de outubro de 1977.

8. A urgência e a relevância da medida justifica-
se tendo em vista que o não atendimento do referido 
crédito poderá:

a) inviabilizar a retribuição devida aos 
servidores do Poder Legislativo e a compen-
sação ao Estado do Mato Grosso, incorrendo 
o Poder Público em descumprimento de obri-
gações legais da União;

b) implicar em interrupção das ações 
destinadas ao atendimento de parcela da po-
pulação jovem do País atendida pelo ProJo-
vem – Programa Nacional de Inclusão de Jo-
vens, programa emergencial e experimental, 
instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho 
de 2005;

c) acarretar a paralisação de serviços 
essenciais, tais como os sistemas de arreca-
dação e auditoria de tributos federais, o que 
resultaria em comprometimento do ingresso 
de recursos tributários previstos colocando 

em risco a sustentabilidade da gestão fiscal 
pelo Tesouro Nacional; e

d) comprometer a saúde e a segurança 
hídrica da população, pelo consumo indevi-
do de águas não tratadas, além dos reflexos 
negativos à economia local, em particular à 
atividade turística local.

9. O presente crédito viabilizar-se-á com recursos 
oriundos de superávit financeiro apurado no Balanço 
Patrimonial da União do exercício de 2004 e de anu-
lação parcial de dotações orçamentárias, estando em 
conformidade com o disposto no art. 62, combinado 
com o § 3º do art. 167, da Constituição.

10. Segundo os órgãos envolvidos os cancela-
mentos propostos não afetarão o atendimento de suas 
programações, uma vez que foram decididos em fun-
ção de suas capacidades de execução.

11. Nessas condições, e tendo em vista a urgên-
cia e relevância da matéria, submeto à deliberação de 
Vossa Excelência a anexa proposta de medida provi-
sória, que visa a efetivar a abertura do referido credito 
extraordinário.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

Ofício nº 6 (CN)

Brasília, 11 de janeiro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Encaminha processado de Medida Provi-
sória.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do § 

8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, o processado 
da Medida Provisória nº 270, de 2005, que “abre crédi-
to extraordinário, em favor da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal, da Presidência da República, dos 
Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional e 
de Transferências a Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios, no valor global de R$825.908.968,00, para os 
fins que especifica”.

Informo, por oportuno, que à medida foram ofere-
cidas 24 (vinte e quatro) emendas e que a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
não emitiu parecer.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 271, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 
Mensagem nº 915/05 

Aviso nº 1.436/05

Autoriza a União a prestar auxílio fi-
nanceiro complementar aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, com o ob-
jetivo de fomentar as exportações do País. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 271, DE 26 DE  
DEZEMBRO DE 2005

Autoriza a União a prestar auxílio finan-
ceiro complementar aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, com o objetivo de 
fomentar as exportações do País.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica a União autorizada a entregar aos 
estados, ao Distrito Federal e aos municípios o mon-
tante de R$900.000.000,00 (novecentos milhões de 
reais), referente ao exercício de 2005, com o objetivo 
de fomentar as exportações do País, de acordo com 
os critérios, prazos e condições previstos nesta me-
dida provisória.

Art. 2º O montante previsto no art. 1º será distri-
buído, a cada Estado, incluídas as parcelas de seus 
municípios, e ao Distrito Federal proporcionalmente aos 
coeficientes individuais de participação discriminados 
no anexo desta medida provisória.

Parágrafo único. O montante previsto no art. 1º 
será entregue aos estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios em duas parcelas de R$450.000.000,00 
(quatrocentos e cinqüenta milhões de reais) cada, 
sendo a primeira em dezembro de 2005 e a segunda 
em janeiro de 2006.

Art. 3º Do montante dos recursos que cabe a cada 
estado, a União entregará diretamente ao próprio es-
tado setenta e cinco por cento, e aos seus municípios, 
vinte e cinco por cento.

Parágrafo único. O rateio das parcelas dos municí-
pios obedecerá aos coeficientes individuais de participa-
ção na distribuição da parcela do ICMS de seus respecti-
vos estados, a serem aplicados no exercício de 2005.

Art. 4º Para a entrega dos recursos à unidade fe-
derada, a ser realizada por uma das formas previstas 
no art. 5º serão obrigatoriamente considerados, pela 

ordem e até o montante total da entrega apurado no 
respectivo período, os valores das seguintes dívidas:

I – contraídas junto ao Tesouro Nacional pela 
unidade federada, vencidas e não pagas, computadas 
primeiro as da administração direta e depois as da ad-
ministração indireta;

II – contraídas pela unidade federada com garantia 
da União, inclusive dívida externa, vencidas e não pagas, 
computadas inicialmente as da administração direta e 
posteriormente as da administração indireta; e

III – contraídas pela unidade federada junto aos 
demais entes da administração federal, direta e indi-
reta, vencidas e não pagas, computadas inicialmente 
as da administração direta e posteriormente as da ad-
ministração indireta.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inci-
so III do caput deste artigo, ato do Poder Executivo 
Federal poderá autorizar:

I – a inclusão, como mais uma opção para efeito 
da entrega dos recursos, e na ordem que determinar, 
do valor correspondente a título da respectiva unida-
de federada na carteira da União, inclusive entes de 
sua administração indireta, primeiro relativamente aos 
valores vencidos e não pagos e, depois, aos vincen-
dos no mês seguinte àquele em que serão entregues 
os recursos; e

II – a suspensão temporária da dedução de dívi-
da compreendida pelo inciso III do caput deste artigo, 
quando não estiverem disponíveis, no prazo devido, as 
necessárias informações.

Art. 5º Os recursos referentes a cada parcela, a 
serem entregues à unidade federada, equivalentes ao 
montante das dívidas apurado na forma do art. 4º, serão 
satisfeitos pela União pelas seguintes formas:

I – entrega de obrigações do Tesouro Nacional, 
de série especial, inalienáveis, com vencimento não 
inferior a dez anos, remunerados por taxa igual ao cus-
to médio das dívidas da respectiva unidade federada 
junto ao Tesouro Nacional, com poder liberatório para 
pagamento das referidas dívidas; ou

II – correspondente compensação.
Parágrafo único. Os recursos referentes a cada 

parcela, a serem entregues à unidade federada equi-
valentes à diferença positiva entre o valor total que lhe 
cabe e o valor da dívida apurada nos termos do art. 
4º, e liquidada na forma do inciso II deste artigo, serão 
satisfeitos por meio de crédito, em moeda corrente, à 
conta bancária do beneficiário.

Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 26 de dezembro de 2005; 184º da Inde-
pendência e 117º da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva – Antonio Palocci Filho.
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EM nº 172/2005 – MF

Brasília, 20 de dezembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. O Governo Federal vem perseguindo a meta 

de fortalecimento de nossa economia e construindo 
barreiras contra eventuais vulnerabilidades. Nesse 
sentido, tem empreendido esforços visando alavancar 
as exportações, fato que se evidenciou com o eleva-
do superávit comercial do ano de 2004 e que vem se 
repetindo no ano de 2005.

2. Os Estados e o Distrito Federal deixam de ar-
recadar ICMS por conta da desoneração das expor-
tações, motivo pelo qual foi instituída a compensação 
financeira regulada pelo art. 31 da Lei Complementar 
nº 87, de 13 de setembro de 1996, com a redação dada 
pela Lei Complementar nº 115, de 26 de dezembro de 
2002, que disciplina a entrega de recursos pela União 
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

3. Adicionalinente, considerando que a obtenção 
de expressivos resultados superavitários no comércio 
exterior não decorre apenas dos esforços do Governo 
Federal, mas da cooperação de todas as unidades 
da federação e, considerando a relevância do tema 
para os interesses do País e a necessidade de ma-
nutenção desse esforço, o Governo Federal optou 
por premiar o êxito obtido no ano de 2004, instituin-
do o Auxílio Financeiro aos Estados Exportadores, 
mediante a edição da Lei nº 11.131, de 1º de julho 

de 2005, que passou a entregar mensalmente aos 
entes federados, montantes que totalizarão, no cor-
rente ano, o valor de R$900.000.000,00 (novecentos 
milhões de reais).

4. Importa registrar nosso entendimento de que o 
modelo vigente de compensações e estímulos ao es-
forço exportador dos Estados não está adequado. Vis-
lumbra-se, de fato, a necessidade de um novo modelo 
de compensação aos Estados pela desoneração do 
ICMS das exportações, o qual deve levar em conta seus 
ganhos com a tributação das importações, bem como a 
efetiva compensação dos exportadores pelos créditos 
fiscais do ICMS decorrentes das exportações.

5. No entanto, constata-se que a equação des-
se tema é bastante complexa, demandando reforma 
constitucional e envolvendo importantes questões re-
lacionadas às receitas dos entes federados. O Minis-
tério da Fazenda tem envidado grandes esforços jun-
to aos Governos Estaduais para a elaboração de um 
novo modelo, com vistas à sua oportuna submissão 
ao Congresso Nacional.

6. Assim, até que se viabilize uma nova solução 
permanente para o tema, verifica-se a necessidade 
de manter a atual linha de atuação. Nesse contexto, 
justifica-se que a União amplie o auxílio aos entes fe-
derados exportadores.

7. Nesse sentido, o Ministério da Fazenda propõe a 
Vossa Excelência a edição de medida provisória, visan-
do autorizar a União a entregar aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, referente ao exercício de 2005, 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 01213 

novo montante de R$ 900.000.000,00 (novecentos mi-
lhões de reais), a título de complementação do auxílio 
financeiro aos entes federados exportadores.

8. A distribuição será feita em duas parcelas no 
valor de R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta 
milhões de reais) cada, sendo a primeira no corrente 
exercício e a segunda e última em janeiro de 2006, am-
bas proporcionalmente aos coeficientes individuais de 
participação de cada unidade federada e estabelecidos 
no Anexo da Medida Provisória, segundo entendimen-
tos havidos com os Governos Estaduais.

9. A implementação da medida permitirá a entrega 
tempestiva de recursos às unidades federadas, cum-
prindo cronograma acordado com os governos esta-
duais e, via de conseqüência, contribuindo para a boa 
execução de suas programações orçamentárias.

10. São essas, Senhor Presidente, as razões pelas 
quais submeto à consideração de Vossa Excelência o 
projeto de medida provisória anexo.

Respeitosamente, – Antonio Palocci Filho.

Ofício nº 3 (CN)

Brasília, 10 de janeiro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Encaminha processado de Medida Provi-
sória.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do § 

8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, o processado 
da Medida Provisória nº 271, de 2005, que “autoriza a 
União a prestar auxílio financeiro complementar aos 
estados, ao Distrito Federal e aos municípios, com o 
objetivo de fomentar as exportações do País.”

Informo, por oportuno, que à Medida foram ofe-
recidas 2 (duas) emendas e que a Comissão Mista 
designada não se instalou.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 272, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem nº 919/2005 
Aviso nº 1.440/2005 – C. Civil

Altera as Leis nos 10.355, de 26 de de-
zembro de 2001, que dispõe sobre a estru-
turação da Carreira Previdenciária no âm-
bito do Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS; 10.855, de 1º de abril de 2004, que 
dispõe sobre a reestruturação da Carreira 
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, 
de 26 de dezembro de 2001, instituindo a 
Carreira do Seguro Social; 10.876, de 2 de 
junho de 2004, que cria a Carreira de Perí-
cia Médica da Previdência Social e dispõe 
sobre a remuneração da Carreira de Super-
visor Médico-Pericial do Quadro de Pesso-
al do INSS; 10.997, de 15 de dezembro de 
2004, que institui a Gratificação Específica 
do Seguro Social – GESS; e fixa critérios 
temporários para pagamento da Gratifica-
ção de Desempenho de Atividade Médico-
Pericial – GDAMP. Pendente de parecer da 
Comissão Mista.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º O Anexo III da Lei nº 10.355, de 26 de de-
zembro de 2001, passa a vigorar nos termos do Anexo 
I desta medida provisória.

Art. 2º O art. 11 da Lei nº 10.855, de 1º de abril 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11. Fica instituída a Gratificação de 
Desempenho de Atividade do Seguro Social 
– GDASS, devida aos integrantes da Carreira 
do Seguro Social, em função do desempenho 
institucional e coletivo, com os seguintes va-
lores máximos:

I – até 31 de dezembro de 2005:
a) nível superior: R$513,00 (quinhentos 

e treze reais);
b) nível intermediário: R$184,00 (cento 

e oitenta e quatro reais); e

c) nível auxiliar: R$101,00 (cento e um 
reais);

II – a partir de 1º de janeiro de 2006:
a) nível superior: R$765,00 (setecentos 

e sessenta e cinco reais);
b) nível intermediário R$350,00 (trezen-

tos e cinqüenta reais); e
c) nível auxiliar R$250,00 (duzentos e 

cinqüenta reais).
 ....................................................” (NR).

Art. 3º A Lei nº 10.855, de 2004, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 17-A:

“Art. 17-A. Fica instituída a Gratificação 
Específica do Seguro Social – GESS, devida 
aos integrantes da Carreira do Seguro Social 
e da Carreira Previdenciária no valor de:

I – R$184,00 (cento e oitenta e quatro 
reais) até 31 de dezembro de 2005;

II – R$238,00 (duzentos e trinta e oito 
reais) a partir de 1º de janeiro de 2006.” (NR)

Art. 4º Os arts. 5º, 12 e 15 da Lei nº 10.876, de 
2 de junho de 2004, passam a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 5º Os servidores ocupantes dos 
cargos efetivos de que trata o art. 4º desta 
lei perceberão os valores da Tabela de Ven-
cimento Básico de que trata o Anexo II desta 
lei, observada a respectiva jornada de traba-
lho originária de vinte ou quarenta horas se-
manais.” (NR)

“Art. 12. A GDAMP será paga observa-
do o limite máximo de cem pontos e mínimo 
de dez pontos por servidor, correspondendo 
cada ponto ao valor estabelecido no Anexo 
V desta lei.

§ 1º A pontuação referente à GDAMP 
será assim distribuída:

I – até sessenta pontos serão atribuídos 
em função dos resultados obtidos na avaliação 
de desempenho institucional; e

II – até quarenta pontos serão atribuídos 
em função dos resultados obtidos na avaliação 
de desempenho individual.

§ 2º A avaliação de desempenho indivi-
dual visa a aferir o desempenho do servidor no 
exercício das atribuições do cargo ou função, 
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com foco na contribuição individual para o al-
cance dos objetivos organizacionais.

§ 3º A parcela referente à avaliação de 
desempenho institucional será paga:

I – integralmente, quando o tempo médio 
apurado entre a marcação e a realização da 
perícia inicial no âmbito da Gerência Executi-
va de lotação do servidor for igual ou inferior 
a cinco dias;

II – conforme percentual definido em 
ato do Ministro de Estado da Previdência So-
cial, quando o tempo médio apurado entre a 
marcação e a realização da perícia inicial no 
âmbito da Gerência Executiva de lotação do 
servidor for inferior a quarenta e superior a 
cinco dias; e

III – igual a zero, quando o tempo médio 
apurado entre a marcação e a realização da 
perícia inicial no âmbito da Gerência Executiva 
de lotação do servidor for igual ou superior a 
quarenta dias.

§ 4º Os critérios de avaliação de desem-
penho individual e o percentual a que se refe-
re o inciso II do § 3º poderão variar segundo 
as condições específicas de cada Gerência 
Executiva.”

 ...................................................... (NR)
“Art. 15.  ................................................  
I – quando requisitado pela Presidência 

ou Vice-Presidência da República perceberá 
a GDAMP calculada com base nas regras do 
art. 12-A;

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

Art. 5º A Lei nº 10.876, de 2004, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 12-A. O servidor titular do cargo de 
Perito Médico da Previdência Social da Car-
reira de Perícia Médica da Previdência Social 
ou do cargo de Supervisor Médico-Pericial da 
Carreira de Supervisor Médico-Pericial, em 
efetivo exercício nas atividades a que se refe-
re o art. 2º no Ministério da Previdência Social 
ou no INSS, perceberá a parcela da GDAMP 
referente à avaliação de desempenho institu-
cional no valor correspondente ao atribuído à 
Gerência Executiva ou unidade organizacional 
à qual estiver vinculado e a parcela da GDAMP 
referente à avaliação de desempenho indivi-

dual segundo critérios de avaliação a serem 
estabelecidos pelo regulamento.” (NR)

“Art. 18-A. Fica instituída a Gratificação 
Específica de Perícia Médica – GEPM, devi-
da aos servidores a que se refere o art. 4º, a 
partir de 1º de janeiro de 2006, nos valores 
constantes do Anexo VI.

§ 1º A GEPM integrará os proventos da 
aposentadoria e as pensões.

§ 2º A GEPM não servirá de base de cál-
culo para quaisquer outros benefícios, parce-
las remuneratórias ou vantagens devidas aos 
servidores que a ela fazem jus.” (NR)

Art. 6º A Lei nº 10.876, de 2004, passa a vigorar 
com nova redação do Anexo II e acrescida dos Anexos 
V e VI, nos termos, respectivamente, dos Anexos II, III 
e IV desta medida provisória.

Art. 7º O § 2º do art. 3º da Lei nº 10.997, de 15 
de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“§ 2º A opção prevista no caput deste 
artigo poderá ser realizada até 31 de março 
de 2006, gerando efeitos financeiros a partir 
da data de formalização do respectivo Termo 
de Opção.” (NR)

Art. 8º Até que sejam regulamentados novos 
critérios e procedimentos de aferição das avaliações 
de desempenho institucional e individual para fins de 
atribuição da Gratificação de Desempenho de Ati-
vidade Médico-Pericial – GDAMP, e até que sejam 
processados os resultados da primeira avaliação de 
desempenho, permanecerá ela sendo paga segundo 
as normas em vigor até a publicação desta medida 
provisória.

Parágrafo único. O resultado da primeira avalia-
ção de desempenho nos termos do caput gera efeitos 
financeiros a partir do início do período de avaliação 
estabelecido no regulamento de que trata o caput, de-
vendo ser compensadas eventuais diferenças pagas 
a maior ou a menor.

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

Art. 10. Fica revogado o art. 1º da Lei nº 10.997, 
de 15 de dezembro de 2004.

Brasília, 26 de dezembro de 2005; 184º da In-
dependência e 117º da República. – LUIZ INÁCIO 
LULA DA SILVA – Paulo Bernardo Silva, Nelson 
Machado.
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EM Interministerial nº 314/2005/MP/MPS

Brasília, 15 de dezembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à superior deliberação de Vossa 

Excelência a proposta de edição de Medida Provisória 
que “Altera as Leis nº 10.355, de 26 de dezembro de 
2001, que dispõe sobre a estruturação da Carreira Pre-
videnciária no âmbito do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS; 10.855, de 1º de abril de 2004, que dis-
põe sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária, 
de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 
2001, instituindo a Carreira do Seguro Social; 10.876, 
de 2 de junho de 2004, que cria a Carreira de Perícia 
Médica da Previdência Social e dispõe sobre a remu-
neração da Carreira de Supervisor Médico-Pericial 
do Quadro de Pessoal do INSS; 10.997, de 15 de de-
zembro de 2004, que institui a Gratificação Específica 
do Seguro Social – GESS; e fixa critérios temporários 
para pagamento da Gratificação de Desempenho de 
Atividade Médico-Pericial – GDAMP.”

2. A proposta tem por objetivo promover o ajuste 
das tabelas remuneratórias dos servidores integrantes 
das Carreiras de Perícia Médica da Previdência Social, 
de Supervisor Médico-Pericial e do Seguro Social, aten-
dendo à política de revitalização das remunerações dos 
servidores da administração pública federal e possibi-
litando que os concursos para provimento de cargos 
na área de perícia médica e do seguro social possam 
atrair e reter mais servidores para atuar principalmente 
na atividade de atendimento ao público.

3. Em relação à Carreira do Seguro Social, a pro-
posição feita é de revisão dos valores da Gratificação 
de Desempenho de Atividade Previdenciária – GDAP, 
instituída pela Lei nº 10.355, de 2001, da Gratifica-
ção de Desempenho de Atividades do Seguro Social 
– GDASS, instituída pela Lei nº 10.855, de 2004, e 
da Gratificação Específica do Seguro Social – GESS, 
instituída pela Lei nº 10.997, de 2004.

4. Também é fixado novo prazo – até 31 de março 
de 2006 – para opção pela Carreira do Seguro Social, 
de que trata a Lei nº 10.855, de 2004, com vistas a 
abranger os servidores que tendo esta possibilidade 
não optaram nos prazos anteriormente estabelecidos, 
vigorando os efeitos financeiros a partir da data de for-
malização do Termo de Opção.

5. Vale ressaltar que, a presente medida, em 
relação à Carreira do Seguro Social, alcança 33.790 
servidores ativos, 31.133 aposentados e 5.891 pen-
sionistas, integrantes do Quadro de Pessoal do INSS, 
totalizando 70.814 beneficiários.

6. Em relação às Carreiras de Perícia Médica da 
Previdência Social e de Supervisor Médico-Pericial do 

Quadro de Pessoal do INSS, está sendo proposta a 
reestruturação da Gratificação de Desempenho de Ati-
vidade Médico-Pericial – GDAMP e a criação de uma 
gratificação de valor fixo – Gratificação Específica de 
Perícia Médica – GEPM.

7. Importante ressaltar que a atividade pericial, 
atribuição central das carreiras retro mencionadas, 
é parte essencial da definição do correto enquadra-
mento dos direitos previdenciários a que o cidadão 
faz jus, tendo movimentado recursos da ordem de 
R$ 20 bilhões em 2003, resultante da análise de 
1.933.706 requerimentos de benefícios por incapa-
cidade e da execução de 5.696.931 procedimentos 
de perícia médica.

8. Atualmente, são realizados cerca de 659.000 
exames mensais, perfazendo um total de 7.900.000 
exames médico-periciais ao ano, considerando ainda 
a necessidade de execução de atividades relativas 
à revisão das aposentadorias por invalidez a cada 
dois anos, às concessões de benefícios por ordem 
judicial, às avaliações de capacidade laborativa (re-
abilitações profissionais e sociais) e demais proce-
dimentos inerentes à atividade médico-pericial que, 
no conjunto das suas atividades, representam parte 
fundamental do aparelho institucional da previdência 
social no que se refere à proteção social dos cida-
dãos brasileiros.

9. Tal demanda exige que o Ministério da Previ-
dência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS tenham condições de funcionamento tais que 
se garanta a prestação dos serviços de sua compe-
tência com a qualidade exigida pela sociedade, uma 
vez que as atividades médico-periciais correspon-
dem a cerca de 70% dos procedimentos necessá-
rios para a concessão de benefícios previdenciários 
e assistenciais.

10. Assim, uma vez que a atividade médico-pe-
ricial adquiriu complexidade crescente nas últimas 
décadas, demandando qualificação e dedicação in-
compatíveis com a remuneração ora oferecida, é de 
todo oportuno o encaminhamento da presente pro-
posta, que alcança em seus efeitos 6.173 servidores 
dos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência 
Social e do INSS.

11. Assim, o encaminhamento deste assunto 
é urgente e relevante para que se possa resolver 
um sério problema que vem afetando as Carrei-
ras de Perícia Médica da Previdência Social, de 
Supervisor Médico-Pericial do Quadro de Pessoal 
do INSS e do Seguro Social: a falta de profissio-
nais que se disponham a ingressar e permanecer 
no serviço público enquanto as tabelas de remu-
neração forem incompatíveis com a qualificação 
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profissional, o grau de responsabilidade do cargo 
e a jornada de trabalho exigida. Veja-se que o es-
forço na realização de diversos concursos públicos 
não tem conseguido resolver a questão da falta de 
pessoal, sendo que, nos últimos certames realiza-
dos, parte dos aprovados não tomaram posse ou 
pediram vacância do cargo logo após a posse em 
razão do baixo nível remuneratório. Aplicada esta 
situação ao caso específico dos Peritos Médicos 
e dos integrantes da carreira do Seguro Social, o 
que tem se visto como conseqüência da não for-
mação e retenção de quadros de pessoal é a baixa 
capacidade de resposta da Administração Pública, 
quando se trata da realização da perícia médica e 
da concessão e revisão de benefícios, resultando 
em filas intermináveis, que prejudicam a sociedade 
de modo geral, e oneram os cofres públicos com o 
pagamento de correção monetária decorrente do 
pagamento dos benefícios concedidos com mais de 
45 dias, conforme dispõe a Lei nº 8.213, de 1991, 
e a prorrogação de benefícios com data de cessa-
ção vencida, dada a impossibilidade de realização 
de todas as perícias demandadas.

12. Quanto ao disposto nos art. 16 e 17 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, pode se considerado 
plenamente atendido, uma vez que as despesas re-
lativas a 2005, da ordem de R$4,99 milhões, foram 
incluídas na Lei Orçamentária Anual de 2005, e as 
despesas relativas a 2006 estimadas em R$163,73 
milhões para as Carreiras de Perícia Médica da Pre-
vidência Social e de Supervisor Médico-Pericial, ti-
veram seu aporte no Projeto de Lei Orçamentária 
para 2006 – Ploa 2006, em funcional específica da 
programação do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão com vistas ao reajuste da remune-
ração dos servidores públicos federais, civis e dos 
militares das Forças Armadas. Em 2007, o impacto 
referente às duas carreiras supramencionadas será 
da ordem de R$224,32 milhões. Quanto à Carreira 
do Seguro Social, o impacto adicional anualizado, 
no ano de 2006 e nos dois exercícios subseqüentes 
será de R$ 139,99 milhões, estando contemplado no 
Anexo V do PLOA 2006.

13. Ressalte-se que, os acréscimos mencionados 
para os exercícios de 2007 e 2008 serão absorvidos 
pela margem líquida de expansão para despesas de 
caráter continuado daqueles exercícios, sendo o mon-
tante apurado compatível com o aumento de receita 
decorrente do crescimento real da economia previsto, 
conforme demonstra a série histórica relativa à amplia-
ção da base de arrecadação nos últimos anos.

14. São estas, Senhor Presidente, as razões que 
nos levam a propor a Vossa Excelência a edição da 
Medida Provisória anexa.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva, Nel-
son Machado.

Ofício nº 4 (CN)

Brasília, 10 de janeiro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Encaminha processado de medida provi-
sória.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do § 

8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, o processado 
da Medida Provisória nº 272, de 2005, que “altera as Leis 
nos 10.355, de 26 dezembro de 2001, que dispõe sobre 
a estruturação da Carreira Previdenciária no âmbito do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 10.855, de 
1º de abril de 2004, que dispõe sobre a reestruturação 
da Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, 
de 26 de dezembro de 2001, instituindo a Carreira do 
Seguro Social; 10.876, de 2 de junho de 2004, que cria 
a Carreira de Perícia Médica da Previdência Social e 
dispõe sobre a remuneração da Carreira de Supervisor 
Médico-Pericial do Quadro de Pessoal do INSS; 10.997, 
de 15 de dezembro de 2004, que institui a Gratificação 
Específica do Seguro Social – GESS; e fixa critérios 
temporários para pagamento da Gratificação de Desem-
penho de Atividade Médico-Pericial – GDAMP.”

Informo, por oportuno, que à medida foram ofe-
recidas 4 (quatro) emendas e que a Comissão Mista 
designada não se instalou.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente.



01224 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 01225 



01226 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 01227 



01228 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 01229 



01230 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.073, DE 2005 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 538/2005

Aprova o texto da proposta de Emen-
das à Convenção sobre Prevenção da Po-
luição Marinha por Alijamento de Resíduos 
e outras matérias.

Despacho: Às comissões de: Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 
RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da proposta de Emen-

das à Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha 
por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias.

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

Art. 2º 0 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2005. – 
Deputado Aroldo Cedraz, Presidente.

MENSAGEM Nº 538, DE 2005 
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto da proposta de Emendas 
à Convenção sobre Prevenção da Poluição 
Marinha por Alijamento de Resíduos e ou-
tras matérias.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (ART. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário 

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
da proposta de emendas à Convenção sobre Preven-

ção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos 
e outras matérias.

Brasília, 18, de agosto de 2005. – Luiz Inácio 
da Silva.

EM nº 192 DMAE/DAI MARE

Brasília, 9 de junho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em 16 de setembro de 1982, pelo Decreto nº 

87.566, foi promulgada a Convenção sobre Preven-
ção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos 
e outras Matérias.

2. Tendo em vista a constante evolução tecnológi-
ca, fazem-se necessárias adaptações e ou alterações 
nos anexos da Convenção que regulamentam sua 
aplicação. Em conseqüência, as Partes Contratantes 
da Convenção, entre as quais o Brasil, chegaram às 
emendas seguintes, que necessitam ser submetidas 
ao Poder Legislativo:

a) Emenda de 12 de outubro de 1978, 
aprovada pela Resolução LDC Res.5 (III), que 
estabelece procedimentos para incineração de 
rejeitos do mar;

b) Emenda de 24 de setembro de 1980, 
aprovada pela Resolução LDC.12 (V), que 
acrescenta, respectivamente, no Anexo I 
(substâncias, cujo alijamento é proibido), o 
óleo cru e seus rejeitos, e no Anexo II (subs-
tâncias, cujo alijamento pode ser feito com 
restrições), substâncias que, quando despe-
jadas em grande quantidade, podem tornar-
se perigosas;

c) Emenda de 3 de novembro de 1989, 
aprovada pela Resolução LDC.37 (12), que 
acrescenta no Anexo III critérios para ava-
liação de substâncias passíveis de serem 
alijadas, um novo parágrafo determinando a 
necessidade de realização de estudos técni-
cos para avaliação de seu impacto sobre o 
meio ambiente;

d) Emendas de 12 de novembro de 
1993:

I) Resolução LC.49 (16), que proíbe o alijamento 
de rejeitos industriais:

II) Resolução LC.50 (16), que proíbe a incinera-
ção de rejeitos do mar; e

III) Resolução LC.51 (16), que proíbe o alijamento 
de rejeitos radioativos ou outras matérias radioativas.

3. As seis emendas acima descritas são aperfei-
çoamentos decorrentes da experiência da aplicação 
dos dispositivos da Convenção.
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4. Em face do exposto, e tendo em conta o inte-
resse manifesto pela Comissão Nacional para Assun-
tos da IMO (CCA-IMO), Colegiado Interministerial, na 
incorporação das referidas emendas ao ordenamento 
jurídico brasileiro, submeto à elevada consideração de 
Vossa Excelência a anexa minuta de mensagem ao 
Congresso Nacional.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amo-
rim.

Anexo (32) do OfExt. nº 10-13/2005, da CCAI-
MO.)

RESOLUÇÃO LDC.5 (III)

Londres, 12 de outubro de 1978

A Terceira Reunião Consultiva,
Lembrando o Artigo I da Convenção sobre Pre-

venção da Poluição Marinha por Alijamento de Resí-
duos e Outras Matérias, que estabelece que as Partes 
Contratantes deverão promover, individual ou coletiva-
mente, o controle efetivo de todas as fontes de poluição 
do meio ambiente marinho.

Tendo observado a utilização da incineração no 
mar como um meio de eliminação de resíduos conten-
do substâncias altamente tóxicas e os conseqüentes 
riscos de poluição marinha e atmosférica que podem 
advir deste processo.

Desejando impedir tal poluição e minimizar os 
riscos de perigo a outras embarcações, ou de inter-
ferência com outras utilizações legítimas do mar que 
possam advir das operações de incineração realiza-
das no mar.

Reconhecendo que os atuais métodos de incine-
ração no mar são métodos provisórios de eliminação 
de resíduos, aguardando a criação de soluções am-
bientalmente melhores, considerando sempre a melhor 
tecnologia existente.

Afirmando que a intenção de adotar dispositivos 
obrigatórios para o controle da incineração no mar não 
é aumentar as quantidades e os tipos de resíduos ou 
de outras matérias incineradas no mar para os quais 
existam métodos de tratamento, disposição ou elimi-
nação alternativos e viáveis em terra.

Reafirmando que, de acordo com o Artigo IV (3) 
da Convenção, as Partes Contratantes podem utilizar 
regras adicionais para a incineração no mar em base 
nacional.

Observando que o Artigo VIII da Convenção in-
centiva as Partes Contratantes a estabelecer, dentro da 
estrutura das convenções regionais, novos acordos que 
reflitam as condições da área geográfica envolvida.

Lembrando a decisão da Segunda Reunião Con-
sultiva, no sentido de que os dispositivos relativos ao 

controle da incineração no mar devam ser cumpridos 
pelas Partes Contratantes numa

base obrigatória, sob a forma de um instrumento 
legal adotado dentro da estrutura da Convenção (LD-
CII/l1. Anexo II).

Tendo Considerado as emendas propostas aos 
Anexos da Convenção para o controle da incineração 
no mar, contidas no Relatório do Grupo Ad Hoc de 
Especialistas Jurídicos em Alijamento.

Adota as seguintes emendas aos Anexos da Con-
venção, de acordo com os Artigos XIV(4) (a) e XV(2) 
daquela Convenção:

a) acréscimo de um parágrafo l0 ao Ane-
xo I;

b) acréscimo de um parágrafo E ao Ane-
xo II; e

c) acréscimo de um Adendo ao Anexo 
I, contendo as Regras para o Controle da In-
cineração de Resíduos e de Outras Matérias 
no Mar.

cujos textos são apresentados no Anexo desta 
Resolução.

Incumbe a Organização Marítima Consultiva Inter-
governamental de realizar a tarefa de assegurar, com 
o concurso dos Governos da França, Espanha, União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Reino Unido, 
que os textos das emendas acima sejam redigidos até 
1º de dezembro de 1978 em todos os idiomas oficiais 
da Convenção, com a consistência lingüística em cada 
texto, o qual se tornará, então, o texto autêntico dos 
Anexos da Convenção nos idiomas inglês, francês, 
russo e espanhol.

Resolve que, para os efeitos dos Artigos XIV(4) 
(a) e XV(2) da Convenção, o dia 1º de dezembro de 
1978 deverá ser considerado como sendo a data da 
adoção das emendas.

Solicita ao Secretário-Geral da Organização que 
informe as emendas acima mencionadas às Partes 
Contratantes.

Solicita ao Grupo Ad Hoc sobre Incineração no 
Mar que elabore a minuta das Diretrizes Técnicas para 
o Controle da Incineração de Resíduos e de Outras 
Matérias no Mar, com vistas à sua adoção pela Quarta 
Reunião Consultiva,

Convida AS Partes Contratantes a cumprirem, 
como uma medida provisória, as Diretrizes Técnicas 
existentes (LDC II/II, Anexo II, com as emendas (IAS/9. 
Anexo IV) e o procedimento para informações estabe-
lecido no Anexo 2 da LDC III/12.

“Anexo
Emendas aos Anexos da Convenção so-

bre Prevenção da Poluição Marinha Causada 
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Pelo Alijamento no Mar de Resíduos e outras 
Matérias Referentes à incineração no mar “O 
seguinte parágrafo deverá ser acrescentado 
ao Anexo I:”

10. Os parágrafos lº e 5º deste Anexo não se apli-
cam à eliminação dos resíduos ou das outras matérias 
mencionados naqueles parágrafos através da incinera-
ção no mar. A incineração no mar daqueles resíduos 
ou de outras matérias exige uma autorização prévia 
especifica. Ao emitir autorizações específicas para in-
cineração, as Partes Contratantes deverão aplicar as 
Regras para o Controle da Incineração de Resíduos 
e de Outras Matérias no Mar, apresentadas no Aden-
do a este Anexo (que constituirá uma parte integrante 
deste Anexo) e levar em conta totalmente as Diretrizes 
Técnicas sobre o Controle da Incineração de Resíduos 
e de Outras Matérias no Mar adotadas pelas Partes 
Contratantes em consulta.

“O seguinte parágrafo deverá ser acres-
centado ao Anexo II:”

E. Na emissão de autorizações específicas para 
a incineração das substâncias e dos materiais listados 
neste Anexo, as Partes Contratantes deverão aplicar as 
Regras para o Controle da Incineração de Resíduos e 
de Outras Matérias no Mar, apresentadas no Adendo a 
este Anexo, e levar em conta totalmente as Diretrizes 
Técnicas sobre o Controle da Incineração de Resíduos 
e de Outras Matérias no Mar, adotadas pelas Partes 
Contratantes em consulta, na medida estabelecida 
naquelas Regras e Diretrizes.

ADENDO 
(ao Anexo I)

REGRAS PARA O CONTROLE DA INCINERAÇÃO 
DE RESÍDUOS E DE OUTRAS MATÉRIAS  

NO MAR

PARTE I

Regra I

“Definições”

Para os efeitos deste Adendo:
(1) “Instalação marítima de incineração” significa 

uma embarcação, plataforma ou outra estrutura feita 
pelo homem, operando com a finalidade de realizar 
incineração no mar.

(2) “Incineração no mar” significa a combustão 
intencional de resíduos ou de outras matérias cm ins-
talações marítimas de incineração, com a finalidade de 
realizar a sua destruição térmica. As atividades inciden-
tais decorrentes da operação normal de embarcações, 

plataformas ou outras estruturas feitas pelo homem 
estão excluídas do âmbito desta definição.

Regra 2
“Aplicação”

(1) A Parte II destas Regras deverá ser aplicada 
aos seguintes resíduos ou outras matérias:

a) os mencionados no parágrafo lº do Anexo I;
b) pesticidas e seus subprodutos não abrangi-

dos no Anexo I.
(2) Antes de emitir uma autorização para a incine-

ração no mar de acordo com estas Regras, as Partes 
Contratantes deverão analisar primeiro a viabilidade 
prática de métodos alternativos de tratamento, dispo-
sição ou eliminação em terra, ou de tratamento para 
tomar os resíduos e as outras matérias menos nocivas. 
De modo algum a incineração no mar deverá ser inter-
pretada como estando desincentivando o avanço no 
sentido de encontrar soluções ambientalmente melho-
res, inclusive o desenvolvimento de novas técnicas.

(3) A incineração no mar de resíduos ou de outras 
matérias mencionados no parágrafo l0 do Anexo I e no 
parágrafo E do Anexo II, outros que não os menciona-
dos no parágrafo (1) desta Regra, deverá ser controla-
da de uma maneira que satisfaça à Parte Contratante 
que está emitindo a autorização especifica.

(4) A incineração no mar de resíduos ou de outras 
matérias não mencionados nos parágrafos (1) e (3) desta 
Regra deverá estar sujeita a uma autorização geral.

(5) Ao emitir as autorizações mencionadas nos 
parágrafos (3) e (4) desta Regra, as Partes Contratantes 
deverão considerar plenamente os dispositivos destas 
Regras e das Diretrizes Técnicas sobre o Controle da 
Incineração de Resíduos e de Outras Matérias no Mar 
que forem aplicáveis aos resíduos em questão.

PARTE II

Regra 3

“Aprovação e Vistorias no Sistema de 
Incineração”

(1) O sistema de incineração de toda instalação 
marítima de incineração proposta deverá ser submetido 
às vistorias abaixo especificadas. De acordo com o Artigo 
VII(l) da Convenção, a Parte Contratante que pretender 
emitir uma autorização para incineração deverá verifi-
car se foram realizadas todas as vistorias na instalação 
marítima de incineração a ser utilizada, e se o sistema 
de incineração atende ao disposto nestas Regras. Se a 
vistoria inicial for realizada sob a direção de uma Parte 
Contratante, deverá ser emitida por aquela Parte uma 
autorização específica que especifique as exigências 
relativas ao teste. Os resultados de cada vistoria deve-
rão ser registrados num relatório da vistoria.
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a) Deverá ser realizada uma vistoria inicial, para 
verificar se durante a incineração dos resíduos ou de 
outras matérias a eficiência da combustão e da des-
crição é maior que 99,9 por cento.

b) Como parte inicial da vistoria, o Estado, sob 
cuja direção ela estiver sendo realizada, deverá:

i) aprovar a localização, o tipo e a ma-
neira de utilizar os dispositivos de medição da 
temperatura:

(ii) aprovar o sistema de amostragem de 
gases, inclusive a localização das sondas, os 
dispositivos analíticos e a maneira de regis-
trar os dados;

(iii) assegurar-se que foram instalados 
dispositivos aprovados para cortar automa-
ticamente a alimentação de resíduos para o 
incinerador se a temperatura cair abaixo do 
valor mínimo aprovado:

(iv) assegurar-se que não existem meios 
alijar os resíduos ou outras matérias prove-
nientes da instalação marítima incineração, 
a não ser através do incinerador, durante as 
operações normais;

(v) aprovar os dispositivos através dos 
quais são controladas e registradas a quanti-
dade alimentação resíduos e combustível;

(vi) confirmar o desempenho do sistema 
incineração mediante a realização de testes, 
através de um intenso monitoramento dos con-
dutos de descarga, inclusive pela medição do 
teor O2.CO. CO2 matérias orgânicas halogena-
das e o teor total Hidrocarbonetos, utilizando 
os resíduos semelhantes ao que espera-se 
que venham a ser incinerados.

(c) O sistema incineração deverá ser vistoriado 
pelo menos uma vez a cada dois anos, para assegurar-
se que o incinerador continua atendendo ao disposto 
nestas Regras. O escopo da vistoria bienal deverá ba-
sear-se numa avaliação dos dados de funcionamento 
e dos registros de manutenção referentes aos dois 
anos anteriores.

(2) Após a conclusão satisfatória de uma vistoria, 
se for verificado que o sistema de incineração atende 
às exigências destas Regras, deverá ser emitido por 
uma Parte Contratante um formulário de aprovação. 
Uma cópia do relatório da vistoria deverá ser ane-
xada ao formulário de aprovação. Um formulário de 
aprovação emitido por uma Parte Contratante deverá 
ser reconhecido pelas outras Partes Contratantes, a 
menos que existam motivos claros para acreditar que 
o sistema de incineração não atende às exigências 
destas Regras. Uma cópia de cada formulário de apro-

vação e do relatório da vistoria deve ser submetida à 
Organização.

(3) Após ter sido concluída qualquer vistoria, não 
deverão ser feitas quaisquer alterações significativas 
no sistema de incineração que possam afetar o seu 
desempenho, sem a aprovação da Parte Contratante 
que tiver emitido o formulário de aprovação.

REGRA 4

“Resíduos que Exigem Estudos Espe-
cíficos”

(1) Quando uma Parte Contratante tiver dúvidas 
quanto à capacidade de destruição térmica dos resí-
duos ou outras matérias que se pretende que sejam 
incinerados, deverão ser realizados testes numa es-
cala piloto.

(2) Quando uma Parte Contratante pretende au-
torizar a incineração de resíduos ou de outras matérias 
sobre os quais haja dúvidas quanto à eficiência da sua 
combustão, o sistema de incineração deverá ser sub-
metido ao mesmo monitoramento intenso dos condutos 
de descarga exigido para a vistoria inicial do sistema 
de incineração. Deverá ser dada atenção à coleta de 
amostras das partículas, levando em conta o teor de 
sólidos dos resíduos.

(3) A temperatura mínima das chamas aprovada 
deverá ser a especificada na Regra 5, a menos que 
os resultados dos testes da instalação marítima de 
incineração revelem que a eficiência de combustão e 
de destruição exigida pode ser obtida a uma tempe-
ratura mais baixa.

(4) Os resultados dos estudos específicos men-
cionados nos parágrafos (1), (2) e (3) desta Regra 
deverão ser registrados e anexados ao relatório da 
vistoria. Uma cópia deverá ser enviada para a Orga-
nização.

REGRA 5

“Requisitos Operacionais”

(1) O funcionamento do sistema de incineração 
deverá ser controlado de modo a assegurar que a inci-
neração dos resíduos e de outras matérias não ocorra 
com uma temperatura das chamas inferior a 1250 graus 
centígrados, exceto como disposto na Regra 4.

(2) A eficiência da combustão deverá ser de pelo 
menos 99,95 + 0,005%, com base em:

Eficiência da Combustão= Cco2 – Cco x 100
    Cco2

Onde Cco2 = concentração de dióxido de carbono 
nos gases da combustão
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Cco = concentração de monóxido de carbono 
nos gases da combustão.

(3) Não deverá haver fumaça negra nem prolon-
gamento das chamas acima do nível do conduto de 
descarga.

(4) A instalação marítima de incineração deverá 
responder rapidamente às chamadas de rádio a qual-
quer momento durante a incineração.

REGRA 6

“Dispositivos de Gravação e Registros”

(1) As instalações marítimas de incineração de-
verão utilizar dispositivos de gravação ou métodos 
aprovados com base na Regra 3. No mínimo, os se-
guintes dados deverão ser registrados durante cada 
operação de incineração, e mantidos para serem ins-
pecionados pela Parte Contratante que tiver emitido 
a autorização:

a) medidas continuas da temperatura, 
através de aparelhos de medida de tempera-
tura aprovados:

b) data e hora, durante a incineração. 
e registro dos resíduos que estão sendo in-
cinerados;

c) posição da embarcação, obtida através 
de meios de navegação adequados;

d) vazão de alimentação dos resíduos 
e do combustível – para resíduos líquidos e 
combustível, a vazão deverá ser registrada 
continuamente. Esta última exigência não se 
aplica às embarcações que estiverem operando 
em lº de janeiro de 1979, ou antes;

e) concentração de CO e de CO2 nos 
gases da combustão; 

f) rumo e velocidade da embarcação.

(2) O formulário de aprovação emitido, as cópias 
dos relatórios das vistorias elaborados de acordo com 
a Regra 3 e as cópias das autorizações para a inci-
neração emitidas por uma Parte Contratante para os 
resíduos ou outras matérias a serem incineradas na 
instalação deverão ser mantidos na instalação maríti-
ma de incineração.

REGRA 7

“Controle da Natureza dos Resíduos In-
cinerados”

Um pedido de autorização para incineração de 
resíduos, ou de outras matérias, deverá conter infor-
mações suficientes sobre as características dos resí-
duos. ou das outras matérias, para atender às exigên-
cias da Regra 9.

REGRA 8

“Locais de Incineração”

(I) As condições a serem consideradas ao es-
tabelecer os critérios relativos à seleção dos locais 
para a incineração deverão incluir, além das listadas 
no Anexo III da Convenção, as seguintes:

a) a dispersão atmosférica característica 
da área – inclusive a velocidade e a direção do 
vento, a estabilidade atmosférica, a freqüên-
cia de inversões e de ocorrência de nevoeiro, 
os tipos e as quantidades de precipitação e a 
umidade – para verificar os possíveis impactos 
dos poluentes liberados pela instalação maríti-
ma de incineração sobre o meio ambiente nas 
proximidades. dando uma atenção especial à 
possibilidade do transporte ,atmosférico dos 
poluentes pia as áreas costeiras:

c) a dispersão oceânica característica 
da área. para avaliar os possíveis impactos 
da interação da fumaça com a superfície da 
água;

d) a existência de auxílios à navega-
ção.

(2) As coordenadas das zonas de incineração 
estabelecidas de maneira permanente deverão ser am-
plamente divulgadas e informadas à Organização.

REGRA 9

“Notificação”

As Partes Contratantes deverão cumprir os pro-
cedimentos relativos à notificação, adotados pelas 
Partes em consulta.

RESOLUÇÃO LDC 12 (V)

Adotada em 24 de setembro de 1980

A Quinta Reunião Consultiva,
Lembrando o Artigo I da Convenção sobre Preven-

ção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos 
e Outras Matérias, que estabelece que as Partes Con-
tratantes deverão promover, individual e coletivamente, 
o controle efetivo de todas as fontes de poluição do 
meio ambiente marinho.

Observando que, de acordo com o Artigo XV 
da Convenção, emendas aos anexos da Convenção, 
devem ser baseadas em critérios científicos ou consi-
derações técnicas.

Tendo Considerado as propostas de emendas 
aos anexos I e II da Convenção, bem como o estudo 
científico apresentado pelo Grupo de Trabalho Cientí-
fico Ad Hoc sobre alijamento.
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Lembrando a decisão da quarta Reunião Consulti-
va. de que as emendas aos anexos I e II da Convenção 
devem ser implementadas pelas Partes Contratantes 
de forma voluntária até a sua adoção formal.

Adota as seguintes emendas aos anexos da Con-
venção, de acordo com o Artigo XV(2), a seguir.

a) a emenda ao parágrafo 5º do ane-
xo I;

b) a adição do parágrafo F do anexo II:

cujos textos são apresentados no Anexo desta 
Resolução;

Incumbe a Organização Marítima Consultiva Inter-
governamental de realizar a tarefa de assegurar, com 
o concurso dos Governos da França. Espanha, União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Reino Unido, 
que os textos das emendas acima sejam redigidos até 
lº de dezembro de 1980 em todos os idiomas oficiais 
da Convenção, com a consistência lingüística em cada 
texto, o qual se tomará, então, o texto autêntico dos 
Anexos da Convenção nos idiomas inglês, francês, 
russo e espanhol.

Resolve que, para os efeitos dos Artigos XIV(4) 
(a) e XV(2) da Convenção, o dia 1º de dezembro de 
1980 deverá ser considerado como sendo a data da 
adoção das emendas.

Solicita ao Secretário Geral da Organização que 
informe as emendas acima mencionadas às Partes 
Contratantes.

ANEXO

EMENDAS AOS ANEXOS DA CONVENÇÃO  
SOBRE PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO MARINHA 
POR ALIJAMENTO DE RESÍDUOS E OUTRAS 

MATÉRIAS

O parágrafo 5º do anexo I deve ser emendado 
como a seguir:

“5 Óleo cru e seus rejeitos, produtos de 
petróleo refinado. resíduos de petróleo des-
tilado, e qualquer mistura contendo algum 
deles. mantidos a bordo para o propósito de 
alijamento.”

O seguinte parágrafo deve ser adicionado ao 
anexo II:

“F substâncias, que apesar de sua na-
tureza não tóxica, podem tornar-se perigosas 
devido à quantidade em que forem alijadas, 
ou são propensas a seriamente reduzir ame-
nidades.”

 ..............................................................

EMENDA AO ANEXO III DA CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL SOBRE PREVENÇÃO  

DA POLUIÇÃO MARINHA POR ALIJAMENTO  
DE RESÍDUOS E OUTRAS MATÉRIAS, DE 29 DE 

DEZEMBRO DE 1972

A Décima Segunda Reunião Consultiva das Par-
tes Contratantes da Convenção Internacional sobre 
Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de 
Resíduos e Outras Matérias (Convenção de Londres 
sobre Alijamento) adotou, em 3 de novembro de 1989, 
por meio da Resolução LDC.37(12), uma emenda aos 
dispositivos contidos no Anexo III da Convenção. De 
acordo com os termos dessa resolução e do Artigo 
XV(2) da Convenção, a Emenda entrou em vigor em 19 
de maio de 1990 para todas as Partes Contratantes.

O seguinte parágrafo deve ser, portanto, acres-
centado à Seção A do Anexo III:

“9. Ao emitir uma licença para alijamento, 
as Partes Contratantes devem verificar se exis-
te uma base científica adequada com relação 
às características e à composição da matéria 
a ser alijada, para avaliar o impacto da matéria 
sobre a vida marinha e a saúde humana.”

 ..............................................................

EMENDAS (RELATIVAS À ELIMINAÇÃO  
DA DISPOSIÇÃO NO MAR DE RESÍDUOS  

INDUSTRIAIS) AOS ANEXOS DA CONVENÇÃO 
SOBRE PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO MARINHA 
POR ALIJAMENTO DE RESÍDUOS E OUTRAS 

MATÉRIAS, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1972

A Décima Sexta Reunião Consultiva.
Lembrando os arts. I e II da Convenção sobre 

Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Re-
síduos e Outras Matérias que afirmam, entre outras 
coisas, que as Partes Contratantes deverão promover, 
individual e coletivamente, o controle efetivo de todas 
as fontes de poluição do meio ambiente marinho, e que 
deverão harmonizar as suas políticas para impedir a 
poluição marinha causada por alijamento,

Reconhecendo o compromisso assumido pelas 
Partes de acordo com o art. IX da Convenção com re-
lação à assistência técnica.

Observando, com relação a isto, o compromisso 
a que chegou a UNCED, Agenda 21, Capítulo 34.14(b) 
sobre a “Transferência de tecnologia ambientalmente 
adequada, cooperação e capacitação”.

Lembrando ainda a Resolução LDC.43(13), por 
meio da qual as Partes contratantes concordaram, en-
tre outras coisas, que o alijamento ao mar de resíduos 
industriais cessaria no máximo em 31 de dezembro de 
1995, e que elas se empenhariam no sentido de adotar 
compromissos individuais ou regionais para cessar o 
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alijamento de resíduos industriais antes de 31 de de-
zembro de 1995.

Lembrando ainda a Resolução LDC.44(14) sobre 
a adoção de uma abordagem preventiva na proteção 
ambiental dentro da estrutura da Convenção de Lon-
dres, 1972,

Observando também que várias Partes Contra-
tantes, individualmente ou mediante acordos regionais 
abrangendo o alijamento de resíduos, já eliminaram a 
disposição no mar de resíduos industriais.

Recebendo com satisfação os esforços reali-
zados dentro da estrutura de outras Convenções no 
sentido de elaborar e adotar diretrizes técnicas para o 
gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos 
perigosos em terra.

Lembrando o incentivo dado pela IJNCED. Agenda 
21, Capítulo 17.30(b)(ii), às Panes Contratantes para 
que tomem medidas adequadas para acabar com o 
alijamento ao mar de substâncias perigosas;

Reafirmando o entendimento, no sentido de que as 
Panes Contratantes comprometam-se a tornar todas as 
medidas necessárias para permitir que todas as Partes 
Contratantes cumpram a eliminação da disposição no mar 
de resíduos industriais, fornecendo inclusive assistência 
técnica com esta finalidade e levando em consideração o 
resultado do Levantamento Global de Resíduos,

Reafirmando também o entendimento, no sentido 
de que as Partes Contratantes facilitem o acesso e a 
transferência de tecnologias ambientalmente adequa-
das aos países em desenvolvimento, para promover:

– a modificação dos processos industriais 
de modo a reduzir e eliminar a quantidade de 
resíduos gerados;

– a reciclagem dos resíduos, ou sua reu-
tilização em outras indústrias;

– o gerenciamento ambientalmente ade-
quado dos resíduos em terra:

– a criação de outros meios alternativos 
e ambientalmente adequados de disposição,

Reafirmando ainda o entendimento, no sentido de 
que uma melhor proteção ao meio ambiente marinho 
através do fim do alijamento dos resíduos industriais, 
não deve causar efeitos ambientais inaceitáveis em 
outros lugares.

Adota as seguintes emendas aos Anexos da Con-
venção, de acordo com os Artigos XIV(4)(a) e XV(2) 
daquela Convenção:

(c) emendas ao Anexo I; e
(d) emendas ao Anexo II;
cujos textos são apresentados no anexo desta 

Resolução.

Solicita ao Secretário-Geral da Organização Ma-
rítima Internacional, que informe as emendas acima 
mencionadas às Partes Contratantes, de acordo com 
o Artigo XV(I)(b) da Convenção.

ANEXO

ANEXO I

I. E acrescentado o seguinte texto ao Anexo I, 
sob a forma de um novo parágrafo II:

II. Resíduos industriais a partir de 1º de janeiro 
de 1996. Para os efeitos deste Anexo:

“Resíduos industriais” significa os materiais ge-
rados pelas operações de fabricação, ou de proces-
samento e não se aplica a:

(a) material dragado; 
(b) borra de esgoto;
(c) resíduos de peixes, ou material orgâni-

co resultante de operações de processamento 
industrial de pescado;

(d) embarcações e plataformas, ou outras 
estruturas feitas pelo homem no mar, desde 
que tenha sido delas retirada a maior quantida-
de possível de material capaz de gerar detritos 
flutuantes, ou de contribuir de outro modo para 
a poluição do meio ambiente marinho;

(e) materiais geológicos inertes não con-
taminados, cujos componentes provavelmen-
te não sejam liberados para o meio ambiente 
marinho;

(f) materiais orgânicos não contamina-
dos, de origem natural.

O alijamento ao mar de resíduos, ou de outras 
matérias, especificados nos subparágrafos (a) a (f) 
acima, estará sujeito a todos os outros dispositivos do 
Anexo I e aos dispositivos dos Anexos II e III.

Este parágrafo não deverá ser aplicado aos resí-
duos radioativos, ou a qualquer outra matéria radioativa 
mencionada no parágrafo 6º deste Anexo.”

2. E acrescentada a seguinte frase no início do 
texto atual do parágrafo 9º:

“Exceto para os resíduos industriais, 
como definidos no parágrafo 11 abaixo...”

3. No parágrafo 9º, a palavra “entulhos” é subs-
tituída por “materiais”.

ANEXO II

1. As palavras Berilo, cromo, níquel, vanádio e 
seus compostos são transferidas do parágrafo B do 
Anexo II para o parágrafo A do Anexo II. É suprimido 
o resto do texto do parágrafo B. As seções seguintes 
são redesignadas de acordo com esta alteração.
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2. O texto atual do parágrafo E é substituído pelo 
seguinte:

Materiais que, embora não sejam de natureza tó-
xica, possam tornar-se nocivos devido às quantidades 
em que são alijados, ou que tenham a possibilidade 
de degradar seriamente o uso do mar para atividades 
de lazer.
....................................................................................

EMENDA AO ANEXO I DA CONVENÇÃO SOBRE 
PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO MARINHA  

CAUSADA PELO ALIJAMENTO DE RESÍDUOS  
E DE OUTRAS MATÉRIAS, DE 29 DE DEZEMBRO 

DE 1972, COM RELAÇÃO À INCINERAÇÃO  
NO MAR

(Londres, 12 de novembro de 1993)

A Décima Sexta Reunião Consultiva,
Lembrando o Artigo I da Convenção sobre a Pre-

venção da Poluição Marinha Causada pelo Alijamento 
de Resíduos e de Outras Matérias, que afirma que as 
Partes Contratantes deverão promover, individual ou 
coletivamente, o controle efetivo de todas as fontes de 
poluição do meio ambiente marinho,

Lembrando também as Resoluções nos LDC.35(11), 
LDC.39(13) e LC.47(15) sobre a situação da incineração 
de resíduos líquidos nocivos no mar, e a Resolução nº 
LDC.44(14) sobre a adoção de uma abordagem pre-
ventiva na proteção ambiental dentro da estrutura da 
Convenção de Londres, de 1972,

Lembrando ainda o incentivo dado pela Agenda 
21 da Unced, Capítulo 17.30(b)(ii) às Partes Contra-
tantes, para que tomem as medidas adequadas para 
pôr um fim à incineração de substâncias perigosas 
no mar,

Reconhecendo que as Partes Contratantes, na 
hierarquia do gerenciamento de resíduos, devem dar 
prioridade à tecnologia que não produz resíduos, e 
que produz poucos resíduos,

Observando que a incineração no mar de resí-
duos líquidos nocivos deixou de ser feita pelas Partes 
Contratantes em fevereiro de 1991,

Reafirmando o entendimento de que, caso algumas 
Partes Contratantes enfrentem dificuldades para encontrar 
métodos de gerenciamento ambientalmente adequados 
dos seus resíduos incineráveis, as Partes Contratantes 
se empenharão em considerar favoravelmente as soli-
citações de assistência técnica ou científica, inclusive a 
transferência de informações pertinentes que estejam 
publicamente disponíveis, levando em consideração o 
resultado do Levantamento Global de Resíduos.

Adota a seguinte emenda ao Anexo I da Con-
venção, de acordo com os Artigos XIV(4)(a) e XV(2) 
daquela convenção, cujo texto é apresentado no anexo 
desta resolução.

Solicita ao Secretário-Geral da Organização Ma-
rítima Internacional, que informe as emendas acima 
mencionadas às Partes Contratantes, de acordo com 
o Artigo XV(1)(b) da Convenção.

ANEXO

ANEXO I

O texto atual do parágrafo 10 do Anexo I é subs-
tituído pelo seguinte:

“(a) A incineração no mar de resíduos 
industriais, como definida no parágrafo 11 
abaixo, e borra de esgoto é proibido.

(b) A incineração no mar de quaisquer 
outros resíduos, ou de quaisquer outras ma-
térias, exige a emissão de uma autorização 
específica.

(c) Ao emitir as autorizações específicas 
para incineração no mar, as Partes Contratan-
tes deverão aplicar as regras como foram ela-
boradas com base nesta Convenção.

(d) Para os efeitos deste Anexo:
(i) “Instalação marítima de incineração” 

significa uma embarcação, plataforma ou outra 
estrutura feita pelo homem, operando com a 
finalidade de realizar incineração no mar.

(ii) “Incineração no mar” significa a com-
bustão intencional de resíduos, ou de outras 
matérias, em instalações marítimas de inci-
neração, com a finalidade de realizar a sua 
destruição térmica. As atividades incidentais 
decorrentes da operação normal de embarca-
ções, plataformas ou outras estruturas feitas 
pelo homem estão excluídas do âmbito desta 
definição.”

EMENDAS AOS ANEXOS DA CONVENÇÃO  
OBRE PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO MARINHA 
CAUSADA PELO ALIJAMENTO DE RESÍDUOS  

E DE OUTRAS MATÉRIAS, DE 29 DE DEZEMBRO 
DE 1972, COM RELAÇÃO À DISPOSIÇÃO  

NO MAR DE RESÍDUOS  
RADIOATIVOS E DE OUTRAS MATÉRIAS 

RADIOATIVAS

(Londres, 12 de novembro de 1993)

A Décima Sexta Reunião Consultiva,
Lembrando os arts. I e II da Convenção sobre 

Prevenção da Poluição Marinha Causada pelo Ali-
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jamento de Resíduos e de Outras Matérias que afir-
mam, entre outras coisas, que as Partes Contratan-
tes deverão promover, individual ou coletivamente, 
o controle efetivo de todas as fontes de poluição do 
meio ambiente marinho, e que deverão harmonizar 
as suas políticas para impedir a poluição marinha 
causada por alijamento,

Estando Ciente de que, de acordo com o art. IV, 
juntamente com o Anexo I, parágrafo 6º da Convenção, 
é proibido o alijamento de resíduos radioativos ou de 
outras matérias com alto nível de radioatividade.

Observando a Resolução LDC.21(9) sobre a sus-
pensão de todo alijamento no mar de resíduos radioa-
tivos e de outras matérias radioativas, e reconhecendo 
que tal suspensão deverá continuar sendo observada 
até a entrada em vigor da emenda ao parágrafo 60 do 
Anexo I da Convenção,

Observando também que a Agência Internacio-
nal de Energia Atômica (IAEA) é o órgão internacional 
competente para definir que resíduos e outras matérias 
devem ser consideradas radioativos para efeito de ser 
exercido um controle regulador com base na Conven-
ção, e que foi solicitado pelas Partes Contratantes que 
estabelecesse os limites quantitativos para os níveis 
mínimos (isento) de radioatividade,

Reconhecendo que, enquanto isto, as Partes de-
verão orientar-se pelas Séries de Segurança 78 e 79 
da IAEA e pelas decisões tomadas e recomendações 
feitas nas Reuniões Consultivas.

Observando ainda que as emendas à Convenção 
relativas à questão da inclusão dos depósitos existen-
tes no subsolo do fundo do mar, cujo acesso é obtido 
através do mar, na definição de “alijamento” estão sen-
do analisadas pelas Partes Contratantes,

Lembrando ainda a Resolução LDC.44(14) sobre 
a adoção de uma abordagem preventiva na proteção 
ambiental dentro da estrutura da Convenção de Lon-
dres, 1972,

Estando ciente também do incentivo dado pela 
Agenda 21 da UNCED, Capítulo 22.5(b), às Partes Con-
tratantes, a fim de que acelerem o trabalho para con-
cluir os estudos sobre a substituição da atual moratória 
voluntária sobre a disposição no mar de resíduos com 
baixo nível de radioatividade por uma proibição, e

Observando ainda as conclusões e as opções 
existentes com relação à disposição no mar de resíduos 
radioativos apresentadas no relatório final (LC/IGPRAD 
6/5) do Grupo Intergovernamental de Especialistas em 
Disposição no Mar de Resíduos Radioativos, que foi 
criado com base na Resolução LDC.28(10), e expres-
sando o seu reconhecimento aos especialistas envol-
vidos na elaboração daquele relatório final.

Tendo Adotado, por meio da Resolução LC.49(16), 
emendas no Anexo I da Convenção relativas à elimina-
ção da disposição no mar de resíduos industriais,

Adota as seguintes emendas aos Anexos da 
Convenção, de acordo com os arts. XIV(4)(a) e XV(2) 
daquela Convenção:

(e) emendas ao Anexo I, parágrafos 6º, 
8º e 9º e introdução de um novo parágrafo 
12; e

(f) emenda ao Anexo II, seção D,

cujos textos são apresentados no anexo desta 
Resolução.

Solicita ao Secretário-Geral da Organização Ma-
rítima Internacional que informe as emendas acima 
mencionadas às Panes Contratantes, de acordo com 
o Art. XV(l)(b) da Convenção,

Reafirma que, com relação a qualquer Parte 
para a qual a emenda ao parágrafo 6º do Anexo I não 
estiver em vigor, a suspensão de qualquer alijamento 
de resíduos radioativos e de outras matérias, deter-
minada pela Resolução LDC 21(9), deverá continuar 
a ser cumprida até a entrada em vigor da emenda ao 
parágrafo 6º do Anexo I, da Convenção.

Concorda que a disposição de resíduos radioa-
tivos e de outras matérias radioativas nos depósitos 
existentes no subsolo do fundo do mar, cujo acesso é 
obtido através do mar, está suspenso de acordo com 
a Resolução LDC.41(13), até o momento em que as 
Partes determinarem ao

Contrário, observando que a Reunião Consultiva 
está analisando se esta disposição é considerada “ali-
jamento”, dentro do significado da Convenção,

Resolve ainda que as Partes Contratantes de-
vem realizar esforços no sentido de cooperar ajudan-
do os países que tenham problemas específicos com 
relação à disposição segura de resíduos radioativos 
a cumprirem as suas obrigações internacionais de 
acordo com a Convenção sobre Prevenção da Polui-
ção Marinha Cansada pelo Alijamento de Resíduos e 
de Outras Matérias.

ANEXO I

1. O texto atual do parágrafo 6º do Anexo I, é 
substituído pelo seguinte:

“6. Resíduos radioativos ou outras ma-
térias radioativas.”

2. E acrescentada a seguinte frase no início do 
parágrafo 8º do Anexo I:

“8. Com a exceção do parágrafo 6º aci-
ma ...
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3. A segunda frase do texto atual do parágrafo 9º 
do Anexo I, é substituída pelo seguinte:

“O parágrafo 6º acima não se aplica aos 
resíduos ou a outras matérias (ex.: borra de 
esgoto e material dragado) contendo os níveis 
mínimos (isento) de radiação, como definido 
pela IAEA e adotado pelas Partes Contra-
tantes. A menos que seja proibido de outra 
maneira pelo Anexo I, estes resíduos estarão 
sujeitos ao disposto nos Anexos II e III, como 
for adequado.”

4. E acrescentado o seguinte texto ao Anexo I, 
sob a forma de um novo parágrafo 12:

“12. Num prazo de até 25 anos a partir 
da data em que entrar em vigor a emenda ao 
parágrafo 6º, e a cada intervalo de 25 anos 
daí era diante, as Partes Contratantes deverão 
concluir um estudo científico relativo á todos os 
resíduos radioativos e outras matérias radioa-
tivas, que não os resíduos, ou matérias, com 
um elevado nível de radioatividade, levando 
em conta os fatores que as Partes Contra-
tantes considerarem adequados. e deverão 
reexaminar a situação daquelas substâncias 
no Anexo I, de acordo com os procedimentos 
apresentados no Artigo XV.”

ANEXO II

É suprimido o texto atual da Seção D do Anexo 
II e as seções seguintes são redesignadas de acordo 
com esta supressão.

Anexo I da Convenção de Londres
(Revisto e em vigor a partir de 20 de fevereiro 

de 1994)
1. Compostos organohalógenos.
2. Mercúrio e compostos de mercúrio.
3. Cádmio e compostos de cádmio.
4. Plásticos persistentes e outros materiais sinté-

ticos persistentes. como por exemplo, redes e cabos. 
que possam flutuar, ou que possam permanecer em 
suspensão no mar de modo a interferir fisicamente com 
a pesca. com a navegação, ou com outras utilizações 
legítimas do mar.

5. Óleo cru e seus resíduos, produtos de petróleo 
refinados. petróleo, resíduos de destilados e quaisquer 
misturas contendo qualquer destes itens. levados a 
bordo com a finalidade de serem lançados ao mar.

6. Resíduos radioativos, ou outras matérias ra-
dioativas.

7. Materiais sob qualquer forma (ex.: sólidos, líqui-
dos, semilíquidos, gases ou em estado vivo) produzidos 
para emprego em guerra biológica e química

8. Com a exceção do parágrafo 6º acima, os 
parágrafos anteriores deste Anexo não se aplicam a 
substâncias que tornem-se inofensivas rapidamente 
através de processos físicos, químicos ou biológicos, 
quando lançadas ao mar, desde que não:

(i) dêem um sabor desagradável aos or-
ganismos marinhos comestíveis, ou

(ii) comprometam a saúde humana, ou 
de animais domésticos.

Se tinha Parte tiver dúvidas quanto a ser tinia 
substância inofensiva, deverá ser seguido o procedi-
mento consultivo previsto no Artigo XIV.

9. Com a exceção dos resíduos industriais, como 
definidos no parágrafo II abaixo, este Anexo não se 
aplica a resíduos, ou a outros materiais (ex.: borra 
de esgoto e materiais dragados) contendo as maté-
rias mencionadas nos parágrafos lº a 5º acima, sob a 
forma de vestígios de contaminantes. Estes resíduos 
estarão sujeitos ao disposto nos Anexos II e III, como 
for adequado.

O parágrafo 6º não se aplica a resíduos. ou a 
outros materiais (ex.: borra de esgoto e materiais dra-
gados), contendo níveis mínimos (isento) de radioativi-
dade, como definido pela IAEA e adotado pelas Partes 
Contratantes. A menos que seja proibido de outra ma-
neira pelo Anexo I, estes resíduos estarão sujeitos ao 
disposto nos Anexos II e III, como for adequado.

10. (a) É proibida a incineração no mar 
de resíduos industriais, como definidos no pa-
rágrafo II abaixo.

(b) A incineração no mar de quaisquer 
outros resíduos, ou de quaisquer outras ma-
térias. exige a emissão de uma autorização 
específica.

(c) Ao emitir as autorizações especificas 
para incineração no mar, as Partes Contra-
tantes deverão aplicar as regras da maneira 
que forem elaboradas com base nesta Con-
venção.

(d) Para os efeitos deste Anexo:
(i) “Instalação marítima de incineração” 

significa uma embarcação, plataforma ou outra 
estrutura feita pelo homem, operando com a 
finalidade de realizar incineração no mar.

(ii) “Incineração no mar’ significa a com-
bustão intencional de resíduos, ou de outras 
matérias, era instalações marítimas de inci-
neração, com a finalidade de realizar a sua 
destruição térmica. As atividades eventuais 
decorrentes da operação normal de embarca-
ções. plataformas. ou outras estruturas feitas 
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pelo homem estão excluídas do âmbito desta 
definição.

11. Resíduos industriais a partir de 1996. Para 
os efeitos deste Anexo:

“Resíduos industriais” significa os resídu-
os gerados pelas operações de fabricação ou 
de processamento. e não se aplica a:

(a) material dragado;
(b) borra de esgoto;
(c) resíduos de peixes, ou material orgâni-

co resultante de operações de processamento 
industria? de pescado:

(d) embarcações e plataformas ou outras 
estruturas feitas pelo homem, no mar, desde 
que tenha sido delas retirada a maior quantida-
de possível de material capaz de gerar detritos 
flutuantes, ou de contribuir de outro modo para 
a poluição do meio ambiente marinho.

(e) materiais geológicos inertes não con-
taminados, cujos componentes provavelmen-
te não sejam liberados para o meio ambiente 
marinho;

(f) materiais orgânicos não contamina-
dos, de origem natural.

O alijamento de resíduos, ou de outras 
matérias, especificados nos subparágrafos 
(a) a (f) acima estará sujeito a todos outros 
dispositivos do Anexo I e aos dispositivos dos 
Anexos II e III.

Este parágrafo não deverá ser aplicado 
aos resíduos radioativos, ou a qualquer outra 
matéria radioativo mencionada no parágrafo 
6º deste Anexo.”

12. Num prazo de até 25 anos a partir da data 
em que entrar em vigor a emenda ao parágrafo 6º e 
a cada intervalo de 25 anos dai em diante, as Partes 
Contratantes deverão concluir um estudo científico 
relativo a todos os resíduos radioativos e outras maté-
rias radioativas, que não os resíduos e matérias com 
um elevado nível de radioatividade, levando em conta 
os fatores que as Partes Contratantes considerarem 
adequados, e deverão reexaminar a situação daque-
las substâncias no Anexo I, de acordo com os proce-
dimentos apresentados no Artigo XV”.

Adendo (ao Anexo I)
Regras para o Controle da Incineração de Resídu-

os e de Outras Matérias no Mar [não contidas aqui]
ANEXO II à Convenção de Londres
(Revista e em vigor a partir de 20 de fevereiro 

de 1994)

São relacionadas as seguintes substâncias e 
materiais que exigem um cuidado especial, para os 
efeitos do Artigo VI(l)(a).

A. Resíduos contendo quantidades significativas 
das matérias relacionadas abaixo:

arsênico
berilo
cromo
cobre e seus compostos
chumbo
níquel
vanádio
zinco
compostos orgânicos de silicone 
cianetos
fluoretos
pesticidas e seus subprodutos não abrangidos 

pelo Anexo I.
B. Recipientes, sucata de metal e outros resíduos 

volumosos sujeitos a afundar, descendo até o fundo 
do mar, que possam representar um sério obstáculo 
à pesca, ou à navegação.

C. Na questão das autorizações específicas para a 
incineração das substâncias e dos materiais relacionados 
neste Anexo, as Panes Contratantes deverão aplicar as 
Regras para o Controle da Incineração de Resíduos e 
de Outras Matérias no Mar, apresentadas no Adendo 
ao Anexo I, e levar plenamente em consideração as 
Diretrizes Técnicas sobre o Controle da Incineração de 
Resíduos e de Outras Matérias no Mar, adotadas pelas 
Pares Contratantes mediante consulta, na medida es-
tabelecida naquelas Regras e Diretrizes.

D. Os materiais que, embora não sejam de na-
tureza tóxica, possam tomar-ser nocivos devido às 
quantidades em que são lançados ao mar, ou que 
sejam propensos a reduzir seriamente o uso do mar 
para atividades de lazer.
....................................................................................

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL

I – Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
encaminha ao Congresso Nacional, para apreciação 
legislativa, a Mensagem nº 535, de 2005, assinada em 
18 de agosto do ano em curso, acompanhada de Ex-
posição de Motivos nº 00192DMAE/DAIMARE, firmada 
eletronicamente em 9 de junho, pelo Exmo. Sr. Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Celso 
Amorim, contendo o texto da proposta de Emendas à 
Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por 
Alijamento de Resíduos e outras matérias.
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Autuada pelo Departamento de Comissões da 
Câmara dos Deputados, a Mensagem foi distribuída 
às Comissões de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional; Meio Ambiente e Desenvolvimento e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania.

Os autos estão instruídos de acordo com as nor-
mas processuais legislativas pertinentes, necessitando, 
apenas enumerarem-se, suas folhas.

O ato internacional em pauta compõe-se de pro-
postas de emendas à Convenção sobre Prevenção da 
Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras 
Matérias, consubstanciadas em seis propostas:

a) Emenda de 12 de outubro de 1978, 
aprovada pela Resolução LDC 5 (III), com um 
adendo, que estabelece procedimentos para 
o controle para a incineração de resíduos e 
outras matérias no mar;

b) Emenda de 24 de setembro de 1980, 
aprovada pela Resolução LCD.12(V), conten-
do um anexo que acrescenta, respectivamen-
te, ao rol de substâncias cujo alijamento no 
mar é proibido, constante do Anexo I, o óleo 
cru e seus rejeitos e, no Anexo II, referente 
às substâncias cujo alijamento pode ser feito 
com restrições, acrescenta as substâncias que 
podem ser perigosas quando despejadas em 
grande quantidade;

c) Emendas de 29 de dezembro de 1972, 
aprovadas pelas Resoluções LDC.37 (12), que 
inclui, nos critérios a serem a dotados para 
substâncias passíveis de serem alijadas no 
ambiente marinho, um novo parágrafo, deter-
minando a obrigatoriedade de verificação da 
existência de base científica adequada em 
relação às características e à composição de 
matéria a ser alijada, a fim de ser avaliado o 
seu impacto efetivo ou potencial sobre a vida 
marinha e a saúde humana e LC 49(16) con-
tendo, em anexo, emendas aos Anexos I e II 
da Convenção, de acordo com os arts. XIV 
(4) (a) e XV (2), referentes ao alijamento de 
produtos industriais;

d) Emendas, de 12 de novembro de 1993, 
contidas na Resolução LC.50(16) relativa à 
incineração de rejeitos no mar e LC.51(16), 
relativa à disposição de rejeitos radioativos ou 
outras matérias radioativas no mar.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O primeiro aspecto a ressaltar é o que se refere 
ao tempo decorrido entre a assinatura dessas emen-

das, que são instrumentos normativos internacionais 
adicionais à Convenção sobre Prevenção da Poluição 
Marinha por Alijamento de Resíduos e outras Matérias, 
e a decisão de efetiva adesão brasileira, para trans-
formá-las em normas jurídicas internas: tratam-se de 
emendas de 1972, 1978, 1990 e 1993. Transcorreram, 
pois, doze anos entre a proclamação, a adesão brasi-
leira e o envio ao Congresso da emenda mais recente 
e trinta e três anos da mais antiga.

O instrumento internacional ao qual foram pro-
postas essas emendas é a Convenção sobre Preven-
ção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos 
e outras Matérias, que teve sua negociação concluída 
em 29 de dezembro de 1972, em Londres, Moscou e 
Washington, simultaneamente.

Trata-se de um ato internacional multilateral de 
abrangência global que entrou em vigor em 1975.

O Brasil aderiu à Convenção em 1982, tendo a 
aprovação legislativa à ratificação sido concedida pelo 
Decreto Legislativo nº 10, de 31-3-82, publicado em 2-
4-82 e a promulgação acontecido através do Decreto 
nº 87.566, de 16-9-82, publicado em 17-9-82.

É objetivo dessa Convenção controlar efetiva-
mente as fontes de contaminação do meio marinho 
e adotar todas as medidas possíveis para impedir a 
contaminação do mar pelo alijamento de resíduos e 
outras substâncias que possam gerar perigo para a 
saúde humana, prejudicar os recursos biológicos e 
a vida marinha, bem como danificar as condições 
ou interferir em outros usos legítimos do mar, assim 
como encorajar acordos regionais suplementares à 
Convenção.

São suas metas fazer com que cada Estado-Par-
te regulamente de maneira a proibir o alijamento de 
resíduos ou das outras substâncias listadas no Anexo 
I; exigir permissão especial prévia para alijamento de 
resíduos ou das outras substâncias arroladas no Ane-
xo II; exigir permissão geral prévia para alijamento de 
todos os demais resíduos ou substâncias; bem como 
fazer com que cada Estado expeça permissões nos ca-
sos previstos, de substâncias que sejam transportadas 
em seu território por via terrestre em embarcações ou 
aeronaves registradas ou com bandeira de seu terri-
tório, quando o transporte tenha lugar em território de 
Estado não Parte.

No âmbito da Convenção, cada Estado só acei-
tará exceções para salvaguardar a segurança de vidas 
humanas ou de embarcações, aeronaves, plataformas 
e outras construções no mar; em casos de força maior 
por inclemências do tempo, se esse for o único meio 
de evitar a ameaça, ou na probabilidade de que danos 
do alijamento sejam menores do que a ameaça.
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Cada Estado-Parte, ademais, deve designar au-
toridade para expedir permissões especiais; expedir 
permissões gerais; manter registros da natureza e 
quantidade permitidas a alijar; vigiar e controlar as 
condições dos mares.

Deverá, ainda, adotar leis e regulamentos para 
aplicar a Convenção; tomar medidas para prevenir e 
punir contravenções; cooperar na elaboração de pro-
cedimentos sobre a aplicação da Convenção e na 
informação de transgressões; colaborar, dentro da 
Organização Marítima Internacional para: treinamen-
to de pessoal técnico e científico; fornecimento de 
equipamento, instalações e serviços para pesquisa, 
vigilância e controle; despejo e tratamento de resíduos 
e outras medidas para minimizar a contaminação por 
alijamento, devendo também, elaborar procedimentos 
para determinação de responsabilidades e solução de 
controvérsias.

Essa matéria vem sendo normatizada, em âmbito 
internacional, por vários outros instrumentos congê-
neres, tais como, exemplificativamente, a Convenção 
Internacional sobre Responsabilidade Civil por danos 
Causados por Poluição por Óleo, concluída em Bruxe-
las, em 29-11-69 e aprovada pelo Decreto Legislativo 
nº 74, de 30-9-76; a Convenção Internacional para 
Prevenção da Poluição Causada por Navios, concluída 
em Londres, em 17 de fevereiro de 1978 e aprovada, 
com reservas, pelo Decreto Legislativo nº 4, de 1987; 
a Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e 
Cooperação em caso de Poluição por Óleo, concluída 
em Londres, em 20 de novembro de 1990 e aprovada 
pelo Decreto Legislativo nº 43, de 29-5-98.

O texto normativo ora sob nossa apreciação, com 
as emendas citadas, já antigo no Direito Positivo Inter-
nacional, percorre, nesse momento, a via legislativa, a 
fim de poder ser inserido na nossa ordem normativa 
interna no mesmo nível hierárquico das demais leis 
ordinárias, até por ser submetido aos mesmos ritos 
processuais legislativos para tramitação e votação.

Abordam-se, no texto em análise, regras que 
vêm, há muito, sendo pactuadas pela comunidade 
das nações no sentido de resguardar a ainda imensa 
riqueza dos mares e oceanos de forma a evitar, como 
reiteradamente acontece com tantos rios, que se tor-
nem um imenso depósito de detritos desprovido de 
vida, harmonia e beleza.

O Direito do Mar, desde o célebre Mare Nostrum, 
escrito por Hugo Grotius, tem despertado a atenção 
dos estudiosos do Direito Internacional e, posterior-
mente, do Direito Ambiental.

Se há três décadas o foco principal estava na 
disputa em relação à extensão e delimitação do mar 

territorial, hoje a preocupação se move para a conser-
vação dos mares e seus recursos.

Afinal, conforme é, com procedência, colocado 
no excelente estudo Proteção do Ambiente Marinho 
a partir de atividades desenvolvidas em terra, de au-
toria de Mark Berman, publicado no livro editado pelo 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 
intitulado Direito Ambiental e Desenvolvimento Sus-
tentável, em 1995, por ocasião das comemorações 
dos cinqüenta anos das Nações Unidas, “as ameaças 
ao ambiente marinho que receberam a atenção mais 
completa, no nível global, foram aquelas cujos obje-
tivos comuns de regulamentação a serem atingidos 
eram os mais claros, tais como onde a regulamentação 
visava à proteção de interesses ambientais comuns 
de forma a garantir que os recursos fossem usados 
de maneira eqüitativa. A ação coletiva era vista como 
necessária em áreas tais como o alto mar, além das 
jurisdições nacionais.

Mais adiante, lembra o mesmo autor que a Con-
ferência das Nações Unidas, no Rio de Janeiro, em 
1992, discutiu a necessidade dos governos protegerem 
o ambiente marinho e aceitarem que as necessidades 
são maiores do que a proteção do ambiente aquático 
a partir de fontes de poluição localizadas em terra, 
lançando-se, então, as bases para um plano global de 
ação, que é descrito em detalhe na Agenda 21, Capí-
tulo 17, parágrafos 17-8 – 17.43)

De toda a sorte, as Emendas nesse momento em 
pauta contêm normas que se referem ao bom senso 
não só na conservação dos recursos marinhos, mas 
também na utilização dos bens coletivos, que consti-
tuem patrimônio comum da humanidade e que, nos 
moldes do previsto no art. 225 da nossa Constituição, 
devem ser defendidos e preservados para as presen-
tes e futuras gerações.

Voto, desta forma, pela aprovação legislativa ao 
texto da proposta de Emendas à Convenção sobre 
Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de 
Resíduos e Outras Matérias, nos termos do Projeto 
de Decreto Legislativo em anexo.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2005. 
– Deputado Fernando Gabeira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº

Aprova o texto da proposta de Emen-
das à Convenção sobre Prevenção da Po-
luição Marinha por Alijamento de Resíduos 
e Outras Matérias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da proposta de Emen-

das à Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha 
por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão das referidas Emendas, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do 
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional.

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

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2005. 
– Deputado Fernando Gabeira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação da Mensagem 
nº 538/2005, nos termos do projeto de decreto legis-
lativo que apresenta, acatando o Parecer do Relator, 
Deputado Fernando Gabeira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Aroldo Cedraz – Presidente, Nilson Mourão e João 
Castelo –Vice-Presidentes, Antonio Carlos Pannun-
zio, Arnon Bezerra, Dimas Ramalho, Edison Andrino, 
João Paulo Gomes da Silva, Lincoln Portela, Terezinha 
Fernandes, Vieira Reis, Antonio Carlos Mendes Tha-
me, Carlos Melles, Edinho Bez, Edson Ezequiel, Fer-
nando Gabeira, Francisco Dornelles, Jair Bolsonaro, 
Medeiros, Orlando Fantazzini, Paulo Bauer, Perpétua 
Almeida e Rogério Teófilo.

Plenário Franco Montoro, 7 de dezembro de 2005. 
– Deputado Aroldo Cedraz, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.074, DE 2005 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

Mensagem nº 517/2005

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República de Angola sobre 
Transferência de Pessoas Condenadas, as-
sinado em Brasília, em 3 de maio de 2005.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (art.54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à Apre-
ciação do Plenário

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

Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República de Angola sobre Transferência de 
Pessoas Condenadas, assinado em Brasília, em 3 de 
maio de 2005.

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

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

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2005. – 
Deputado Aroldo Cedraz, Presidente.

MENSAGEM Nº 517, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 806/05 – C. Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República de Angola sobre 
Transferência de Pessoas Condenadas, as-
sinado em Brasília, em 3 de maio de 2005.

(Às Comissões de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD))

MENSAGEM Nº 517

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de exposição de motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Angola sobre 
Transferência de Pessoas Condenadas, assinado em 
Brasília, em 3 de maio de 2005.

Brasília, 2 de agosto de 2005. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 244/DAI/DJ – MRE – PAIN-BRAS/ANGO

Brasília, 21 de julho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada conside-

ração de Vossa Excelência o anexo texto do Acordo 
sobre Transferência de Pessoas Condenadas, celebra-
do entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República de Angola, em Brasília, no 
dia 3 de maio de 2005.

2. Com o propósito de facilitar a reinserção social 
de seus nacionais em cárcere no exterior, os Estados 
contratantes estabelecem, no mencionado instrumento, 
os procedimentos que viabilizam o cumprimento, pelo 
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condenado, do tempo remanescente de sua pena no 
respectivo país de origem. A exeqüibilidade do cum-
primento, no Estado recebedor, da pena imposta no 
Estado remetente é condição fundamental para a rea-
lização do processo de transferência de presos.

3. A exemplo de instrumentos bilaterais análogos 
celebrados pelo Brasil com outros países (Canadá, Es-
panha, Chile, Argentina, Reino Unido, Bolívia e Para-
guai), o texto reafirma a jurisdição exclusiva do Estado 
remetente sobre a sentença proferida por seus Tribunais. 
Da mesma forma, são reservadas ao Estado remeten-
te as prerrogativas de indulto, anistia ou comutação da 
pena imposta. Restringe-se a aplicação da legislação 
do Estado recebedor ao cumprimento da sentença, in-
clusive no tocante a eventuais medidas de livramento 
condicional e progressão do regime carcerário.

4. Destaque-se, por fim, que o presente Acordo 
possui caráter humanitário, pois objetiva propiciar ao 
sentenciado a desejável proximidade com seu ambiente 
sócio-cultural e, quando for o caso, com a sua família, 
fator que favorece sua reabilitação e reinserção social.

5. O Ministério da Justiça acompanhou as negocia-
ções do mencionado Acordo e aprovou seu texto final.

6. Com vistas a seu encaminhamento à aprecia-
ção do Congresso Nacional, submeto à consideração 
de Vossa Excelência projeto de mensagem, acompa-
nhado de cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA  

DE ANGOLA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE PES-
SOAS CONDENADAS

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República de Angola
(doravante denominados “Partes”);
Animados do desejo de reforçar a cooperação 

judiciária em matéria penal;
Considerando que esta cooperação deve servir os 

interesses de uma boa administração da justiça e favo-
recer a reinserção social das pessoas condenadas;

Considerando que uma das formas de prosseguir 
tais objetivos consiste em proporcionar às pessoas que 
se encontrem privadas de liberdade em virtude de uma 
decisão judicial a possibilidade de cumprirem a pena 
no seu próprio meio social e familiar de origem;

Tendo presente que deve ser garantido o pleno 
respeito das pessoas condenadas decorrentes das 
normas e princípios universalmente reconhecidos; 
Acordam o seguinte:

ARTIGO 1º 
Definições

Para os fins do presente Acordo:

a) “Condenação” significa qualquer pena 
ou medida privativa da liberdade imposta em 
virtude da prática de um fato ilícito;

b) “Sentença” significa uma decisão ju-
dicial transitada em julgado;

c) “Estado remetente” significa o Estado 
no qual foi condenada a pessoa que pode ser 
ou já foi transferida;

d) “Estado recebedor” significa o Estado 
para o qual o condenado pode ser ou já foi 
transferido, a fim de cumprir a pena.

ARTIGO 2º 
Princípios Gerais

1. As Partes comprometem-se a cooperar mutu-
amente, nas condições previstas no presente Acordo, 
com o objetivo de possibilitar a transferência de pes-
soas condenadas.

2. A transferência poderá ser pedida pelo Estado 
remetente ou pelo Estado recebedor, em qualquer dos 
casos a requerimento ou com consentimento expresso 
da pessoa condenada.

3. Na transferência, as Partes tomarão em consi-
deração os fatores que contribuem para a reinserção 
social da pessoa condenada e as condições em que 
a pena poderá ser efetivamente cumprida.

ARTIGO 3º 
Condições para a Transferência

1. Nos termos do presente Acordo, a transferência 
poderá ter lugar nas seguintes condições:

a) O condenado ser nacional do Estado 
recebedor;

b) A sentença ter transitado em julga-
do;

c) Se na data de recepção do pedido de 
transferência, a duração da pena que a pes-
soa condenada tem ainda de cumprir for ao 
menos igual a um ano;

d) Se o condenado for menor ou inca-
pacitado, e a legislação de uma das Partes 
o considere necessário, o seu representante 
deverá consentir na transferência, a qual se 
realizará obedecendo a legislação do Estado 
recebedor, somente quanto à aplicação da 
medida de segurança;
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e) Se os fatos que originaram a conde-
nação constituírem também infração penal em 
face da lei do Estado recebedor;

f) Se o Estado remetente e o Estado re-
cebedor estiverem de acordo quanto à trans-
ferência.

2. Em casos excepcionais, as Partes podem acor-
dar numa transferência, mesmo quando a duração da 
Condenação a cumprir seja inferior à prevista na alínea 
c) do nº 1 do presente artigo.

ARTIGO 4º 
Obrigação de Fornecer Informações

1. Qualquer pessoa condenada ao qual o presen-
te Acordo se possa aplicar deve ser informada do seu 
conteúdo pelo Estado remetente, sendo-lhe entregue 
o modelo de requerimento que se encontra em anexo 
ao presente Acordo, sendo também aceita uma carta 
de próprio punho da pessoa condenada.

2. Se a pessoa condenada exprimir, junto ao 
Estado remetente, o desejo de ser transferida ao 
abrigo do presente Acordo, este Estado deve informar 
ao Estado recebedor sobre esta solicitação o mais 
cedo possível, logo após a sentença ter transitado 
em julgado.

3. O pedido de transferência solicitado pelo Es-
tado remetente deverá conter:

a) A indicação da decisão do Estado Re-
metente quanto ao pedido formulado;

b) Indicação do crime pelo qual a pessoa 
foi condenada, da duração da pena ou medida 
aplicada e do tempo já cumprido;

c) Cópia da sentença condenatória com 
certidão de trânsito em julgado;

d) Cópia das disposições legais aplica-
das;

e) Declaração da pessoa condenada 
contendo o seu consentimento em relação à 
transferência;

f) Relatório médico sobre a pessoa con-
denada, quando for o caso, quaisquer informa-
ções sobre seu tratamento no Estado remeten-
te ou recomendações para a continuação do 
seu tratamento no Estado recebedor;

g) Outros elementos de interesse para a 
execução da pena.

4. As Partes poderão solicitar uma à outra infor-
mações que considerem necessárias.

5. Caso requeira, a pessoa condenada poderá 
ser informada por escrito de todas as diligências em-

preendidas por qualquer das Partes em conformidade 
com os números anteriores, bem como de qualquer 
decisão tomada relativamente a um pedido de trans-
ferência.

ARTIGO 5º 
Denegação do Pedido de Transferência

1. A decisão de aceitar ou recusar a transferência 
será comunicada ao Estado que formular o pedido, no 
mais curto prazo possível.

2. O Estado que recusar a transferência dará 
conhecimento ao outro Estado dos motivos desta re-
cusa.

ARTIGO 6º 
Autoridades Centrais

As Autoridades Centrais, para efeitos da aplica-
ção do presente Acordo, são:

a) Para a República Federativa do Brasil, 
o Ministério da Justiça;

b) Para a República de Angola, o Minis-
tério da Justiça.

ARTIGO 7º 
Consentimento e Verificação

1. O Estado remetente deverá assegurar que a 
pessoa cujo consentimento para a transferência seja 
necessário nos termos da alínea d) do número 1 do 
artigo 30 presta-o voluntariamente e com plena cons-
ciência das conseqüências jurídicas daí decorrentes. 
O processo para a prestação de tal consentimento 
rege-se pela lei do Estado remetente.

2. O Estado remetente deverá facultar ao Esta-
do recebedor a possibilidade de verificar, por intermé-
dio de funcionário designado por mútuo acordo, se o 
consentimento foi dado nas condições referidas no 
número anterior.

ARTIGO 8º 
Transferência e seus Efeitos

1. Decidida a transferência, a pessoa condenada 
será entregue ao Estado onde deva cumprir a conde-
nação em local acordado entre Partes.

2. Cumprida a condenação no Estado para o 
qual a pessoa foi transferida, o Estado remetente não 
poderá mais executá-la.

ARTIGO 9º 
Execução

1. A transferência de qualquer pessoa condenada 
apenas poderá ter lugar se a sentença for exeqüível no 
Estado para o qual a pessoa deva ser transferida.
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2. O Estado recebedor não pode:

a) Agravar, aumentar ou prolongar a pena 
ou a medida aplicada no Estado remetente, 
nem privar a pessoa condenada de qualquer 
direito para além do que resultar da sentença 
proferida no Estado remetente;

b) Alterar a matéria de fato constante da 
sentença proferida no Estado remetente.

3. Na execução da pena, observar-se-ão a legis-
lação e os procedimentos do Estado recebedor.

ARTIGO 10 
Anistia, Perdão e Indulto

Somente o Estado remetente pode conceder, em 
conformidade com a respectiva legislação, a anistia, o 
perdão e o indulto.

ARTIGO 11 
Revisão da Sentença 

1. Apenas o Estado remetente tem o direito de 
decidir sobre qualquer recurso interposto para revisão 
da sentença.

2. A decisão será comunicada ao Estado rece-
bedor, devendo este executar as modificações produ-
zidas na condenação.

ARTIGO 12 
Término da Execução

O Estado recebedor deve cessar a execução da 
condenação logo que seja informado pelo Estado reme-
tente de qualquer decisão ou medida que tenha como 
efeito retirar da condenação o seu caráter executório.

ARTIGO 13 
Non Bis in Idem

O Estado para o qual a pessoa foi transferida não 
pode condená-la pelos mesmos fatos por que tiver sido 
condenada no Estado remetente.

ARTIGO 14 
Informações Relativas à Execução

O Estado recebedor fornecerá informações ao 
Estado remetente relativamente á execução da con-
denação:

a) Logo que considere terminada a exe-
cução da pena;

b) Se o condenado se evadir antes de 
terminada a execução da pena; ou

c) Se o Estado remetente lhe solicitar 
informação sobre o cumprimento da pena, in-
cluindo a liberdade condicional e a libertação 
da pessoa condenada.

ARTIGO 15 
Despesas

O Estado recebedor será responsável pelas despe-
sas resultantes da transferência a partir do momento em 
que tiver a seu cargo a pessoa condenada, não podendo, 
em caso algum, reclamar o reembolso das despesas.

ARTIGO 16 
Aplicação no Tempo

O presente Acordo aplica-se à execução das 
condenações impostas antes ou depois da sua en-
trada em vigor.

ARTIGO 17 
Solução de Controvérsias

As controvérsias resultantes da aplicação deste 
Acordo deverão ser solucionadas pelas Autoridades 
Centrais das Panes, com recurso à via diplomática.

ARTIGO 18 
Assinatura e Entrada em Vigor

O presente Acordo será submetido a ratificação de 
acordo com o ordenamento jurídico de cada uma das par-
tes e entrará em vigor trinta dias após a data em que as 
Panes tiverem trocado os instrumentos de ratificação.

ARTIGO 19 
Conexão com Outras Convenções e Acordos

Quando uma das Partes tenha já celebrado ou 
venha a celebrar um acordo, tratado ou convenção so-
bre a transferência de pessoas condenadas, poderá 
aplicar o referido acordo, tratado ou convenção, em 
vez do presente Acordo.

ARTIGO 20 
Denúncia

1. Qualquer das Partes poderá denunciar o pre-
sente Acordo mediante notificação escrita, por via 
diplomática.

2. A denúncia produzirá efeito no primeiro dia do 
mês seguinte ao termo do prazo de três meses após 
a data de recepção da notificação.

3. Não obstante, o presente Acordo continuará a 
aplicar-se à execução das condenações de pessoas trans-
feridas ao seu abrigo e aos processos já iniciados.

Feito em Brasília, aos 3 dias do mês de maio de 
2005, em dois originais na língua portuguesa, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil 
Embaixadora Vera Pedrosa Subsecretária Política do 
Ministério das Relações Exteriores

Pelo Governo da República de Angola Joaquim 
dos Reis Junior Secretário do Conselho de Ministros 
da República de Angola
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL

I – Relatório

Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso 
I, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República submete à consideração do 
Congresso Nacional, por meio da mensagem em epí-
grafe, acompanhada de exposição de motivos do Exmo 
Ministro das Relações Exteriores, o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Angola sobre Transferência 
de Pessoas Condenadas, assinado em Brasília, em 3 
de maio de 2005.

No preâmbulo do Acordo, as Partes revelam o 
desejo de reforçar a cooperação judiciária em matéria 
penal e reconhecem que tal cooperação deve favore-
cer a reinserção social das pessoas condenadas, com 
a possibilidade de cumprirem a pena no seu próprio 
meio social e familiar de origem.

O art. 1º define o significado e o alcance de ter-
mos utilizados no texto acordado, como “condenação”, 
“sentença”, “Estado remetente” e “Estado recebedor”. 
Para fins do Acordo, por exemplo, o termo “sentença” 
possui a significação restrita de “decisão judicial tran-
sitada em julgado”.

A transferência de pessoas condenadas pode-
rá ser requerida pelo Estado remetente ou pelo re-
cebedor, com o consentimento expresso da pessoa 
condenada.

Nos termos do art. 3º, as transferências deverão 
obedecer as seguintes condições:

a) o condenado deve ser nacional do 
Estado recebedor;

b) a sentença deverá ter transitado em 
julgado;

c) na data da recepção do pedido de 
transferência, a duração da pena a cumprir 
deverá ser ao menos igual a um ano, salvo 
acordo diverso entre as Partes;

d) quando o condenado for menor ou in-
capacitado e a legislação de uma das Partes 
considere necessário, o seu representante legal 
deverá consentir na transferência;

e) os fatos que originaram a condenação 
também deverão se constituir infração penal 
em face da lei do Estado recebedor.

Toda pessoa condenada, beneficiária dos ter-
mos do Acordo, deverá ser informada do seu conte-
údo pelo Estado remetente, que entregará o modelo 
de requerimento que se encontra em anexo ao pre-
sente instrumento, sendo aceita, também, uma carta 

de próprio punho da pessoa condenada. Ao receber 
a manifestação de vontade do condenado, o Estado 
remetente deverá comunicar o Estado recebedor so-
bre tal solicitação, logo após a sentença ter transitado 
em julgado.

O pedido de transferência efetivado pelo Estado 
remetente conterá:

a) a indicação da decisão do Estado re-
metente quanto ao pedido formulado;

b) a indicação do crime pelo qual a pes-
soa foi condenada, a duração da pena ou me-
dida aplicada e o tempo já cumprido;

c) cópia da sentença condenatória, com 
certidão de trânsito em julgado;

d) cópia das disposições legais aplica-
das;

e) declaração da pessoa condenada ex-
primindo o seu consentimento em relação à 
transferência;

f) relatório médico sobre o condenado, quan-
do for o caso, e recomendações para continuação 
do seu tratamento no Estado recebedor;

g) outros elementos de interesse para a 
execução da pena.

A decisão de aceitação ou recusa do pedido de 
transferência deverá ser comunicada ao Estado que 
formular o pedido, no mais breve prazo possível. No 
caso de recusa, esta deve ser motivada, conforme 
prevê o artigo 5º, número 2 do Acordo.

O processo para a manifestação do consentimento 
do condenado em ser transferido é regido pela lei do 
Estado remetente, sendo facultado ao Estado recebe-
dor a possibilidade de verificar se o consentimento do 
condenado foi feito de maneira voluntária.

Decidida a transferência, a pessoa será entregue 
ao Estado recebedor para cumprimento da pena em 
local acordado pelas Partes. Cumprida a condenação 
no Estado para o qual o condenado foi transferido, 
não poderá o Estado remetente mais executar a cor-
respondente pena.

O Estado recebedor não poderá agravar, aumentar 
ou prolongar a pena fixada pelo Estado remetente, nem 
alterar a matéria de fato constante da sentença conde-
natória. Importante ressaltar que a execução da pena 
será regulada pela legislação do Estado recebedor.

O indulto, o perdão e a anistia do condenado so-
mente poderão ser concedidos pelo Estado remetente, 
ao qual também compete decidir sobre qualquer recurso 
interposto para a revisão da sentença. O Estado rece-
bedor deverá cessar a execução da pena tão logo seja 
informado de qualquer decisão do Estado remetente 
que retire da condenação o seu caráter executório.
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O art. 13 consagra o princípio do non bis in idem, 
ou seja, o Estado recebedor não poderá sentenciar a 
pessoa transferida pelos mesmos fatos que tiver sido 
condenada no Estado remetente.

As despesas resultantes da transferência serão 
de responsabilidade do Estado recebedor, a partir do 
momento que tiver a seu cargo a pessoa condenada.

O texto pactuado aplica-se à execução das condena-
ções impostas antes ou depois de sua entrada em vigor, 
sendo que as controvérsias resultantes de sua aplicação 
deverão ser solucionadas pelas Autoridades Centrais das 
Partes. Consoante o art. 6º, as Autoridades Centrais, para 
efeitos de aplicação do Acordo, serão os respectivos Mi-
nistérios da Justiça do Brasil e de Angola.

O Acordo entrará em vigor trinta dias após a troca 
dos instrumentos de ratificação pelas Partes. Poderá 
ser denunciado mediante notificação escrita, por via 
diplomática, sendo que a denúncia produzirá efeito 
no primeiro dia do mês seguinte ao fim do prazo de 
três meses após a data da recepção da notificação. 
Importante ressaltar que, mesmo após a denúncia, o 
compromisso internacional aplicar-se à execução das 
condenações das pessoas transferidas ao seu abrigo 
e aos processos já iniciados.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Desde a independência do País, em 11 de no-
vembro de 1975, o Brasil tem estreitado laços de co-
operação e amizade com a República de Angola, que 
se traduzem na assinatura de diversos compromissos 
internacionais, entre os quais podemos destacar o 
Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Téc-
nica, de 1980, e o Protocolo de Cooperação Técnica 
no Domínio do Petróleo, de 2003.

Na parte preambular do Acordo sob comento, 
as Partes revelam que o instrumento é pane relevan-
te dos esforços de cooperação judiciária em matéria 
penal entre a República Federativa do Brasil e a Re-
pública de Angola. Nesse sentido, ambos os estados 
reconhecem que a cooperação nessa área deve ser-
vir aos interesses da boa administração da Justiça, 
e favorecer a reinserção social das pessoas que se 
encontrem privadas de sua liberdade.

Com essa finalidade, o texto pactuado concede 
às pessoas condenadas a faculdade de cumprir as 
respectivas penas no território do estado de sua na-
cionalidade, próximas de seu meio social e familiar. 
Para tanto, o condenado deverá manifestar seu con-
sentimento em relação à transferência, sendo que os 
Estados-Partes poderão aceitar o recusar o pedido, 
nos termos do art. 5º do Acordo.

Ë importante ressaltar que o presente compromisso 
internacional não pode ser confundido com um tratado 
de extradição, por meio do qual um estado demanda a 
outro a entrega de determinada pessoa condenada ou 
processada por crime em seu respectivo território. Por 
seu turno, o instrumento, ora analisado, prevê a possi-
bilidade de transferência de pessoas condenadas no 
território de uma das Partes contratantes para o cum-
primento de pena no território da outra Parte, observa-
das as formalidades previstas no art. 3º, entre as quais 
destacamos a condição inafastável de que o condenado 
possua a nacionalidade do Estado recebedor.

Conforme destaca o Exmo Ministro das Relações 
Exteriores, no texto da Exposição de Motivos, o Acordo 
“possui caráter humanitário, pois objetiva propiciar ao 
sentenciado a desejável proximidade com seu ambiente 
sociocultural e, quando for o caso, com a sua família, fator 
que favorece sua reabilitação e reinserção social”.

Em face dos argumentos expostos, votamos pela 
aprovação do texto do Acordo entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Angola sobre Transferência de Pessoas Condena-
das, assinado em Brasília, em 3 de maio de 2005, nos 
termos do projeto de decreto legislativo em anexo.

Sala da Comissão, de – Deputada Terezinha Fer-
nandes, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005 

(Da 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 de Angola sobre 
Transferência de Pessoas Condenadas, as-
sinado em Brasília, em 3 de maio de 2005.

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

Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República de Angola sobre Transferência de 
Pessoas Condenadas, assinado em Brasília, em 3 de 
maio de 2005.

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

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

Sala da Comissão, – Deputada Terezinha Fer-
nandes, Relatora.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe-
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi-
nou unanimemente pela aprovação da Mensagem nº 
517/2005, nos termos do Projeto de Decreto Legisla-
tivo que apresenta, acatando o Parecer da Relatora, 
Deputada Terezinha Fernandes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Arol-
do Cedraz – Presidente, Nilson Mourão e João Castelo 
– Vice-Presidentes, Antonio Carlos Pannunzio, Arnon 
Bezerra, Dimas Ramalho, Edison Andrino, João Paulo 
Gomes da Silva, Lincoln Portela, Terezinha Fernandes, 
Vieira Reis, Antonio Carlos Mendes Thame, Carlos Melles, 
Edinho Bez, Edson Ezequiel, Fernando Gabeira, Francisco 
Dornelles, Jair Bolsonaro, Medeiros, Orlando Fantazzini, 
Paulo Bauer, Perpétua Almeida e Rogério Teófilo.

Plenário Franco Montoro, 7 de dezembro de 2005. 
– Deputado Aroldo Cedraz, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.075, DE 2005 

(Do Sr. Raul Jungmann)

Altera o art. 3º do Decreto Legislativo 
nº 7, de 1995, para vedar a ajuda de custo 
devida ao parlamentar durante a sessão 
legislativa extraordinária.

Despacho: Apense-se à(ao) PDC nº 
1.142/2004. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput – 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Art. 3º do Decreto Legislativo nº 7, de 

1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 3º É devida ao parlamentar, no iní-
cio e no final previsto para a sessão legislativa 
ordinária, ajuda de custo equivalente ao valor 
da remuneração.

§ 1º A ajuda de custo destina-se à com-
pensação de despesas com transporte e outras 
imprescindíveis para o comparecimento à sessão 
legislativa ordinária, ficando vedado o seu paga-
mento na sessão legislativa extraordinária.

 ............................................................. ”

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

Justificação

Em Face dos acontecimentos que vêm permean-
do a vida política nacional ao longo do ano de 2005, 

estamos mais uma vez na iminência da convocação 
extraordinária do Congresso Nacional, a fim de levar 
a cabo investigações e processos de cassação que, 
por sua complexidade, não chegaram a termo antes do 
término da sessão legislativa ordinária, prevista para 
o dia 15 de dezembro. 

Sem entrar no mérito da questão temporal do 
recesso parlamentar, constitucionalmente assegura-
do, deparamo-nos com a necessidade política e moral 
de convocação do Congresso Nacional, sob pena da 
interrupção de um processo deflagrado em meados 
da sessão legislativa e que ainda aguarda desfecho 
urgente. 

No entanto, em meio a discursos inflamados 
contrários e favoráveis à continuidade dos trabalhos, 
afigura-se-nos novamente a questão do custo da con-
vocação parlamentar, ponto sobre o qual nos detemos 
nesta proposição, por considerar que deve ser regu-
lamentado em termos justos e razoáveis, em conso-
nância com os princípios da administração pública; e 
não como um acinte à sociedade e possível argumento 
para que o Congresso suspenda suas atividades em 
períodos de turbulência política. 

Para isso, propomos que o instrumento legal que 
viabiliza a ajuda de custo devida no início e no final 
previstos para a sessão legislativa extraordinária, equi-
valente ao valor da remuneração – ou seja, responsá-
vel pelo aumento ao dobro do salário, seja expurga-
da do texto do Decreto Legislativo nº 7/95, pois não 
encontra amparo legal, social, moral e muito menos 
financeiro, além de provocar a figura de um Congres-
so que trabalha sob interesses outros que não os de 
legislar e fiscalizar. 

Neste momento, entendemos que a remunera-
ção parlamentar deve fazer jus ao desempenho de seu 
mandato, mas deve ser paga em conformidade com 
os meses de sessão deliberativa ordinária, pois nada 
há que justifique o seu aumento pelas circunstâncias 
da convocação. Sugerimos, assim, sejam vedados os 
instrumentos legais e normativos que o possibilitam, 
a fim de que não paire sobre nós o argumento dos 
interesses espúrios, quando, na verdade, a função e 
vontade parlamentar devem se voltar aos interesses 
e anseios da nação. 

Espero, portanto, contar com o apoio dos no-
bres pares, não só quanto ao mérito do projeto, como 
ainda quanto à necessidade de celeridade para sua 
aprovação.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2005. 
– Deputado Raul Jungmann (PPS – PE).
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RECURSO Nº 256, DE 2005 
(Do Sr. Arlindo Chinaglia e outros)

Recorre para que o Plenário da Câma-
ra dos Deputados delibere sobre o Projeto 
de Lei nº 4.217, de 2001.

Despacho: Tendo em vista a retirada de 
assinaturas necessárias ao trâmite da propo-
sição, nos termos do que dispõe o art. 102, § 
4º do RICD, determino o arquivamento da pro-
posição, por não conter o número mínimo de 
assinaturas indicado no art. 58 § 3º c/c o art. 
132 § 2º do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados. Oficie-se e Após, Publique-se.

Publicação Inicial Art. 137, caput – RICD

Senhor Presidente,
Conforme o disposto no art. 58, § 3º combinado com 

o artigo 132, § 2º do Regimento Interno, apresentamos 
o presente RECURSO, para que o Plenário da Câmara 
dos Deputados delibere sobre o Projeto de Lei nº 4.217, 
de 2001, do Dep. Luiz Pontes, que “Dispõe sobre gra-
tuidade na inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas”;

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2005.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas:49
Não Conferem:3
Fora do Exercício:0
Repetidas:0
Ilegíveis:0
Retiradas:3

Assinaturas Confirmadas
1-ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT-CE)
2-ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ)
3-ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP)
4-ARY KARA (PTB-SP)
5-BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS)
6-CABO JÚLIO (PMDB-MG)
7-CORONEL ALVES (PL-AP)
8-CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG)
9-DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA)
10-DEVANIR RIBEIRO (PT-SP)
11-EDINHO MONTEMOR (PSB-SP)
12-EDUARDO SEABRA (PTB-AP)
13-EDUARDO VALVERDE (PT-RO)
14-FERNANDO FERRO (PT-PE)
15-GILMAR MACHADO (PT-MG)
16-IRIS SIMÕES (PTB-PR)
17-JOÃO FONTES (PDT-SE)
18-JOÃO GRANDÃO (PT-MS)
19-JOSÉ LINHARES (PP-CE)
20-JULIO SEMEGHINI (PSDB-SP)
21-LEONARDO MONTEIRO (PT-MG)
22-MARCELO BARBIERI (PMDB-SP)

23-MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL-BA)
24-MARCO MAIA (PT-RS)
25-MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS)
26-MARIÂNGELA DUARTE (PT-SP)
27-MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PDT-AL)
28-MAURÍCIO RANDS (PT-PE)
29-MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS)
30-MIGUEL DE SOUZA (PL-RO)
31-MILTON MONTI (PL-SP)
32-MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ)
33-MOREIRA FRANCO (PMDB-RJ)
34-NEIVA MOREIRA (PDT-MA)
35-NEYDE APARECIDA (PT-GO)
36-OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS)
37-PAULO BALTAZAR (PSB-RJ)
38-PEDRO CANEDO (PP-GO)
39-PEDRO CORRÊA (PP-PE)
40-PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC)
41-RICARDO BARROS (PP-PR)
42-ROGÉRIO TEÓFILO (PPS-AL)
43-ROMEL ANIZIO (PP-MG)
44-SANDRO MABEL (PL-GO)
45-SOCORRO GOMES (PCdoB-PA)
46-VADINHO BAIÃO (PT-MG)
47-VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM)
48-WALDEMIR MOKA (PMDB-MS)
49-WALTER PINHEIRO (PT-BA)

Assinaturas que Não Conferem
1-EDISON ANDRINO (PMDB-SC)
2-MORONI TORGAN (PFL-CE)
3-WILSON SANTIAGO (PMDB-PB)

Assinaturas Retiradas
1-GERALDO RESENDE (PPS-MS)
2-LUCIANA GENRO (PSOL-RS)
3-PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM)

RECURSO Nº 258, DE 2005 
(Do Sr. Walter Pinheiro e outros)

Contra parecer terminativo da Comis-
são de Finanças e Tributação ao Projeto de 
Lei nº 1.783/1999.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, Caput – RICD

Senhor Presidente,
Os deputados abaixo assinados com base no art. 

54, combinado com os artigos 58, § 1º e 144 do Regi-
mento Interno, recorrem ao Plenário contra o parecer 
terminativo da Comissão de Finanças e Tributação, 
nos termos do art. 54, II do RICD, ao Projeto de Lei nº 
1.783/1999, que “dispõe sobre o acesso gratuito ao 
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serviço de Internet via rede de TV a cabo para hospitais 
e posto de saúde da rede pública, estabelecimentos 
de ensino de 1º e 2º graus da rede pública, museus 
e bibliotecas públicas”, discutido e votado nos termos 
do art. 58, § 2º, I, da Constituição Federal.

Entretanto, por tratar-se de matéria de elevado 
alcance social, pela complexidade e abrangência, deve 
ser exaustivamente analisada e debatida pela compo-
sição plenária da Casa.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2005. 
– Walter Pinheiro.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM 
Totais de Assinaturas: Confirmadas 63 
Não Conferem 2 
Fora do Exercício – 
Repetidas 1 
Ilegíveis – 
Retiradas – 
TOTAL 66 
Mínimo 0
Faltam -
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Lael Va-

rella.
 O SR. LAEL VARELLA (PFL-MG. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o balanço da economia em 2005 apresentou 
desempenho inesperado do agronegócio brasileiro, 
gerando um saldo comercial – exportações menos 
importações – de US$38,4 bilhões, ou seja, 12,54% 
a mais em relação ao ano anterior. Tal desempenho, a 
despeito da valorização cambial, resultou de uma série 
de fatores favoráveis que transformaram o Brasil no 
maior exportador mundial de carne bovina, café, suco 
de laranja e açúcar, além de aproximá-lo dos líderes 
em soja, carne de aves e de porco.

O ano de 2005, numa rara combinação de fatores 
negativos, transformou a atividade agrícola em pesa-
delo para muitos de nossos produtores rurais. Mas, 
apesar disso, as exportações do agronegócio foram 
muito bem. Como ressaltou o jornal O Estado de S. 
Paulo, tal desempenho chega a surpreender, sobre-
tudo quando são considerados os problemas por que 
passou a atividade agropecuária. Um deles, aponta o 
matutino paulista, foi o preço médio do principal item 
exportado – o complexo soja -, que responde por mais 
de 20% das vendas externas, ao registrar queda de 
15% no mercado internacional no ano passado. Ou-
tro item importante de nossas exportações foi o da 
carne, que se ressentiu dos focos de febre aftosa nos 
Estados de Mato Grosso do Sul e do Paraná; e isso 
levou alguns importantes compradores a embargar o 
produto brasileiro.

Além desses, a seca, particularmente forte na 
Região Sul, provocou quebra acentuada da safra. Os 
custos de produção subiram em razão do aumento 
da produção na safra. anterior e a renda dos agricul-
tores caiu, não apenas pela quebra da produção, mas 
também pela desvalorização do dólar em relação ao 
real. O resultado foi o aumento do endividamento dos 
agricultores.

Segundo a mesma fonte, os dados do Ministério 
da Agricultura sobre o comércio exterior do agronegócio 
apresentam um conjunto de notícias animadoras. para 
o setor rural. O bom desempenho da economia mun-
dial fez crescer a demanda por importantes produtos 
de exportação do Brasil, como açúcar, café e carnes, 
e impulsionou seus preços.

Assim, em valor, as exportações de carnes em 
2005 foram 31% maiores do que as de 2004 (US$8,07 
bilhões contra US$6,15 bilhões). No caso da carne bo-

vina, a queda do volume exportado foi compensada 
pelo aumento de cerca de 14% nos preços. As expor-
tações de açúcar e álcool cresceram ainda mais do 
que as de carnes: 49% (US$4,68 bilhões em 2005 e 
US$3,14 bilhões no ano anterior).

As exportações de café tiveram um desempenho 
particularmente notável. De acordo com números do 
Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil 
– CECAFÉ, elas alcançaram US$2,91 bilhões no ano 
passado, o melhor resultado em 8 anos e o segundo 
melhor no período de 25 anos, abaixo apenas do va-
lor recorde de US$3,1 bilhões registrado em 1997. Em 
volume, os embarques no ano passado totalizaram o 
equivalente a 26,1 milhões de sacas.

Já os preços da soja e seus derivados tiveram 
uma queda de cerca de 15%. Embora a quantidade 
exportada do complexo soja tenha aumentado 9,1%, 
alcançando 39,5 milhões de toneladas, a receita des-
sas exportações, de US$9,48 bilhões, foi 5,7% menor 
do que a de 2004.

Para a safra 2005/06 os números do IBGE apon-
tam para uma redução da área plantada. A estimativa 
mais recente, divulgada há dias, é de uma queda de 
4,68%, o que resultaria no cultivo de 46,9 milhões de 
hectares. Mas estimativas como essas vêm agora acom-
panhadas de projeções e dados menos pessimistas. 
O agricultor não deverá enfrentar desta vez uma alta 
de custos de produção.

Sr. Presidente, nosso produtor rural continua um 
homem forte, empreendedor e perseverante. As esti-
mativas de safra que vão sendo feitas pela Companhia 
Nacional de Abastecimento e pelo IBGE apontam para 
uma recuperação da produtividade no campo. A safra 
de grãos deve chegar a 127,6 milhões de toneladas, 
13% mais do que a anterior. E, como sempre, depen-
demos de São Pedro.

Tenho dito.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em meio a uma nova periodicidade 
de reuniões, aprazadas para cada 45 dias, o COPOM 
voltará a reunir-se nesta quarta-feira, com o objetivo 
de fixar a taxa SELIC, sendo provável que perdure a 
linha descendente que predominou nas recentes de-
cisões, com certo alívio para o mercado financeiro, à 
espera de novas reduções, em percentuais mais sig-
nificativos e atraentes.

Alvitra-se que, agora, o índice poderia ser decres-
cido de 0,75% ou até mesmo 1%, o que estimularia mais 
os investimentos, abrindo melhores perspectivas para 
um crescimento sustentado, capaz de contribuir para 
impulsionar o desenvolvimento econômico e propiciar, 
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em conseqüência, o aumento dos postos de trabalho, 
com absorção da mão-de-obra do País.

Sabe-se que o próprio Presidente do Banco Cen-
tral, Henrique Meirelles, mostra-se propenso a adotar, 
mesmo com as cautelas habituais, essa nova postura, 
atendendo à realidade nacional, num ano em que o 
Governo terá que projetar uma imagem mais favorá-
vel junto a todos segmentos da nossa opinião pública, 
atenta a evoluções dessa natureza.

Domingo, a mídia voltou a enfocar essa temática, 
em seus editoriais e comentários específicos, apon-
tando para a imperiosa necessidade de o Comitê de 
Política Monetária prosseguir na trilha adotada nos 
últimos 3 meses, ensejando fase de mais alento ao 
longo do exercício ora iniciado.

Há quem diga que o Chefe da Nação, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, como forma de reverter o acentuado 
desgaste de seu Governo, teria recomendado a adoção 
desse novo posicionamento, com a chancela do titular 
do Ministério da Fazenda, Antonio Palocci, francamente 
receptivo, agora, a essas novas diretrizes, mais com-
patíveis com a conjuntura que passamos a vivenciar, 
na qual se inclui o resgate de compromisso com o Fun-
do Monetário Internacional, num gesto que repercu-
tiu satisfatoriamente junto às entidades empresariais, 
especialmente a Confederação Nacional da Indústria, 
dirigida pelo nosso companheiro Deputado Armando 
Monteiro Neto, da bancada pernambucana.

Se houver prosseguimento nessa trilha, inques-
tionavelmente auspiciosa, é provável que cheguemos, 
ainda neste semestre, a 15%, o que refletirá uma nova 
fase, bem mais compatível com os anseios da popu-
lação, conforme há sido veiculado no âmbito das 2 
Casas do nosso Parlamento.

Com a inflação contida em números razoáveis, 
chegou o instante para que o COPOM reformule o pa-
tamar elevado no qual esteve situado, contando, para 
tanto, com o estímulo daqueles que pretendam alçar 
o Brasil a condições mais otimizantes, com vistas a 
atrair capitais destinados a contribuir para a expansão 
de nossas atividades produtivas.

É essa, pois, a expectativa sobre os rumos de 
nossa vida econômico-financeira, nesta antevéspera da 
reunião do Comitê, com o acompanhamento de quantos 
se acham envolvidos nesse delicado processo, objeto 
de constantes debates neste plenário e fora dele.

O COPOM não pode deixar de patentear uma 
nova posição, bem mais ajustável a um quadro que 
se delineia tranqüilo, sob as vistas atentas de todos 
os especialistas dessa delicada temática.

Em vez do comentado percentual de 0,75%, con-
fia-se em que poderemos chegar a 1%, o que apontará, 

neste exercício, para uma fase menos tormentosa e 
mais alvissareira para os rumos de nossa economia. 

 O SR. LINCOLN PORTELA (PL-MG. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, em 2005 apresentei à Mesa projeto de lei que 
trata das faculdades de Direito, que proliferam assus-
tadoramente no Brasil. Nada tenho contra a criação 
de universidades, desde que elas cumpram o papel 
constitucional. Infelizmente, as faculdades de Direito 
não estão exercendo suas funções constitucionais de 
ensino, pesquisa e extensão.

Na apresentação do projeto, registro que os itens 
pesquisa e extensão são evidenciados nos currículos 
das faculdades, mas, no decorrer dos cursos, não são 
apresentados e devidamente desenvolvidos por essas 
faculdades. Por essa razão, há um baixo nível de apro-
vação nos exames da OAB.

Precisamos debater o assunto. O projeto dispõe 
que as universidades que não conseguirem 20% de 
aprovação em tal exame ficarão impedidas de realizar 
o vestibular por 2 anos consecutivos. Estamos apenas 
tratando de um tema extremamente importante para 
o Brasil.

Muito obrigado.
 O SR. DR. HELENO (PSC-RJ. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, foi muito bem recebido o anúncio feito pela PE-
TROBRAS sobre investimentos da ordem de 18 bilhões 
de dólares em exploração e produção de petróleo e 
gás natural na Bacia de Santos.

Com consumo da ordem de 50 milhões de me-
tros cúbicos por dia, sendo 50% importados da Bolívia, 
a nossa fatia de gás natural poderá atingir percentu-
al de 70% com a inserção do potencial da Bacia de 
Santos.

Confesso ter-me causado estranheza a decisão 
de entregar ao Estado de São Paulo a gestão desses 
investimentos, visto que o Rio de Janeiro, por sua natu-
reza de grande produtor, detém melhor infra-estrutura 
para gerir o projeto. Numa situação em que a oferta 
já não mais atende a nossa demanda, é importante 
explorar com urgência as reservas do Brasil, em es-
pecial as santistas. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não resta a 
menor dúvida de que, mesmo com a escalada dos preços 
do petróleo, que tende a se agravar com a crise envolven-
do o projeto nuclear iraniano, o Brasil está numa situação 
privilegiadíssima no mundo. Isso porque, em termos de 
combustíveis alternativos, o nosso País tem sido pioneiro, 
com destaque especial para o álcool e o biodiesel.

No tocante ao gás natural, a explosão de seu 
consumo, quer como combustível automotivo (GNV), 
quer na produção de energia (termoelétricas), não teve 
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acompanhamento de investimentos do setor, ocasio-
nando atraso no desenvolvimento da sua marcha para 
ocupar melhor posição na matriz energética do País.

Quanto ao recente anúncio da PETROBRAS, de 
investimento da ordem de US$18 bilhões na exploração 
e na produção de gás natural e petróleo na Bacia de 
Santos, tenho receio com relação à escolha do Esta-
do de São Paulo para a gerência dos investimentos a 
serem utilizados, por se tratar de decisão meramente 
política. A bem da verdade, o projeto jamais poderá ab-
dicar da excelente infra-estrutura disponível no Estado 
do Rio de Janeiro, principalmente numa fase em que os 
recursos são escassos e em que o País precisa explorar 
as reservas recém-descobertas naquela área.

O projeto é muito bem-vindo, principalmente numa 
fase em que se tem criticado bastante a implantação de 
gasodutos visando à infra-estrutura que beneficie apenas 
o gás natural importado. Desta feita, a preocupação está 
voltada para a implantação de infra-estrutura para a inser-
ção no mercado interno dos recursos da Bacia de Santos 
que, segundo a própria PETROBRAS, atingirá até 2010 
fatia que poderá chegar a 70% do nosso consumo.

Volto a frisar a importância de explorarmos as 
nossas reservas, uma vez que a oferta existente atual-
mente não atende ao crescimento de nossa demanda. 
No Estado do Bahia, por exemplo, fábricas e outros 
clientes industriais pressionam a Bahiagás a fornecer 
mais. Apesar da demanda de 6,5 milhões de metros 
cúbicos/dia, a Bahiagás só consegue obter da PETRO-
BRAS 3,5 milhões. Isso significa perda de pelo menos 
R$1,56 milhão/dia em receita potencial. O Sr. Petrônio 
Lerche, Vice-Presidente da Bahiagás, declarou estar 
rejeitando clientes, uma vez que, com demanda nacio-
nal projetada para crescer 15% ao ano nos próximos 
anos, a oferta futura é ainda mais incerta, o que poderá 
afugentar indústrias manufatureiras do gás natural. 

Não apenas os usuários industriais, mas também 
os clientes domésticos dos grandes centros brasilei-
ros estão adotando o gás natural como combustível 
automotivo. Segundo o Dr. Carlos Senna Figueiredo, 
Consultor de Energia da Confederação Nacional da 
Indústria, a demanda se expande para vários outros 
usos, mas o crescimento futuro dependerá da oferta. 
Motoristas de outros grandes centros, como a própria 
Capital do País (Brasília), aguardam com ansiedade o 
Gás Natural Veicular (GNV) para seguirem o exemplo 
de outros grandes centros como Rio e São Paulo.

Ao encerrar o meu pronunciamento, parabenizo a 
PETROBRAS pela decisão de investir na Bacia de San-
tos e lamento apenas a decisão de deixar para o Estado 
de São Paulo a gerência desses investimentos.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, os agentes de saúde, mais conhecidos como 
mata-mosquitos, reintegrados da Fundação Nacional 
da Saúde, a FUNASA, prometem fazer barulho, com 
protesto, agora no dia 20 de janeiro, por ocasião da 
visita que o Presidente Lula fará à Baixada Fluminen-
se, mais precisamente ao Município de Queimados, 
Estado do Rio de Janeiro. 

O objetivo da manifestação é impedir demissões 
na categoria. E o receio se deve ao fato de o Ministério 
Público Federal ter ajuizado ação direta de inconsti-
tucionalidade da lei que prorrogou, em setembro, os 
contratos temporários. Os trabalhadores vão também 
reivindicar a regularização definitiva da situação fun-
cional.

Sr . Presidente, todos nesta Casa conhecem o 
empenho dos Deputados da bancada do Rio de Janeiro 
em regularizar essa situação o mais rapidamente pos-
sível. Há proposta da Deputada Almerinda de Carvalho 
nesse sentido. Por isso, fico solidário com o Diretor de 
Organização da Federação Nacional dos Trabalhadores 
em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, a 
FENASPS, Sr. Sandro Alex de Oliveira, que pede bom 
senso no trato da questão trabalhista dos mata-mosquitos. 
Também considero muito preocupante qualquer medida 
que prejudique, de certa forma, o combate ao mosquito 
da dengue, principalmente nesta época de verão.

Até porque, Sr. Presidente, as notícias divulgadas 
nos principais veículos de comunicação de massa deste 
País não são nada alentadoras. O jornal O Estado de 
S.Paulo mostrou, na edição de 4 de janeiro, que entre 
2004 e 2005 o número de casos de dengue cresceu 
em 23 das 27 Unidades da Federação e que o número 
de mortes no ano passado foi o segundo maior da his-
tória do País. A doença matou pelo menos 43 pessoas 
entre janeiro e novembro, disse o jornal, tendo como 
base dados do próprio Ministério da Saúde. Significa 
dizer que, lamentavelmente, o número de vítimas da 
doença aumentou 5 vezes em relação ao ano de 2004, 
quando foram registrados 8 óbitos. E o saldo de mor-
tos no ano passado só não foi maior que o de 2002, 
ano em que o Brasil registrou a sua pior epidemia de 
dengue, com 150 mortes.

Por esses dias, o Programa RJTV, da Rede Globo 
de Televisão, divulgou notícia dando conta de duas mor-
tes recentes causadas pela dengue no Rio de Janeiro. 
Fala-se que já são 3 as vítimas fatais. De uma delas há 
inclusive confirmação por laudo da Fundação Oswal-
do Cruz, a FIOCRUZ. Seria uma mulher, moradora do 
bairro carioca de Jacarepaguá, que teria contraído a 
dengue tipo 3. A outra vítima seria um aposentado de 
52 anos de idade.
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Portanto, o assunto é muito sério. Aliás, o Minis-
tro Saraiva Felipe, da Saúde, foi informado sobre as 
mortes, no sábado, em Copacabana, Rio de Janeiro, 
onde lançou a campanha nacional de doação de ossos 
e prometeu retomar no Estado a campanha contra o 
mosquito da dengue. Tomara.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, a dengue, doença 
endêmica instalada no Brasil, em particular no Estado 
do Rio de Janeiro, está a exigir dos gestores públicos 
atenção especial nas ações e serviços de saúde, na 
sua prevenção e controle. Uma vez transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti, que se encontra adaptado às 
condições de vida do meio urbano, a participação de 
todos os setores da sociedade civil e do Governo no 
cuidado cotidiano visando à eliminação de possíveis 
criadouros deve ser preocupação ao longo do ano.

Todos sabemos, Sr. Presidente, que, com a che-
gada do verão, a proliferação do mosquito aumenta 
os riscos de ocorrência de casos da doença, inclusive 
em suas formas mais graves. Razão pela qual, então, 
devemos redobrar a nossa atenção nesta época do 
ano, adotando medidas de prevenção e de combate 
que favoreçam ambientes domiciliares e públicos livres 
de criadouros do mosquito da dengue.

E não será demitindo mata-mosquitos que vamos 
solucionar o problema. Não podemos esquecer que a 
combinação de crescimento desordenado dos centros 
urbanos com, expansão da indústria de materiais não 
biodegradáveis e aquecimento global produz certeza 
bastante preocupante: a impossibilidade de erradi-
carmos, em curto prazo, o mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue.

No mês passado, Sr. Presidente, o próprio Mi-
nistério da Saúde divulgou relatório mostrando que o 
Estado do Rio de Janeiro corre o risco de outro surto 
de dengue – não sabemos se em maior ou menor inten-
sidade – neste verão que acaba de chegar. O Governo 
Federal diz no seu relatório que o Município-Capital do 
Rio e as cidades da Baixada Fluminense são os locais 
onde há maior infestação do mosquito da dengue.

Pelos cálculos do Ministério da Saúde, Queima-
dos, Município que o Presidente Lula vai conhecer 
nesta sexta-feira, dia 20, é o local da Baixada Flumi-
nense com o maior índice de infestação do mosquito 
da dengue – pasmem V.Exas.! – em todo o País. Se-
gundo cálculos do Ministério da Saúde, índices acima 
de 3,9% indicam alto risco de epidemia.

Pois bem: em Queimados, Sr. Presidente e nobres 
Deputados, a taxa é de 11,1%, a maior já verificada no 
Brasil, contra 7,2% verificados na Capital. E a situa-
ção de risco se expande também pelos Municípios de 
Mesquita, com 6,3%; Magé, com 5,8%; Nova Iguaçu, 
com 4,8%; e Nilópolis, com 4,6%.

Percebemos que os índices continuam altos, 
mesmo depois de uma série de campanhas contra a 
dengue no Estado. Somente de janeiro a outubro do 
ano passado foram notificados pela Secretaria Esta-
dual de Saúde 1.592 casos de dengue na região flumi-
nense, sendo 495 na cidade do Rio e 143 na Baixada 
Fluminense.

São números, Sr. Presidente, que precisam se 
apagados das estatísticas com a implementação de 
política mais agressiva de orientação, educação, pre-
venção e combate ao mosquito da dengue.

Muito obrigado!
O SR. DR. FRANCISCO GONÇALVES (PPS-

MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero mais uma vez manifestar a 
minha preocupação com a transposição de águas do 
Rio São Francisco. Entendemos que há que se fazer 
primeiramente a revitalização da bacia hidrográfica o 
rio da unidade nacional.

Na condição de habitante da região centro-oes-
te de Minas Gerais – pela minha cidade, Divinópo-
lis, passam 2 rios: Itapecerica e Pará -, onde o São 
Francisco nasce e de onde verte para todo o Brasil, 
chegando até o Oceano Atlântico, quero dizer que é 
grande a minha preocupação, principalmente com os 
afluentes do rio.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de tempos 
em tempos, porém com maior freqüência nos períodos 
pré-eleitorais, um dos assuntos que sempre voltam 
ao debate, tanto no Congresso Nacional quanto nos 
diferentes meios de comunicação do País, é o projeto 
de transposição de águas do Rio São Francisco para 
o semi-árido nordestino. 

De um lado, posicionam-se os defensores da obra 
que, capitaneados pelo Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, nela vislumbram a única alternativa capaz de 
minorar, a curto prazo, as conseqüências negativas 
das secas que periodicamente assolam o Nordeste 
setentrional do País. 

De outro lado, posiciona-se grande parte da 
comunidade científica e acadêmica brasileira que, 
respaldada por organizações não-governamentais, 
insiste na tese de que o problema da água no Nor-
deste é menos de escassez e mais de incompetência 
na sua gestão. 

Não há dúvida, Sr. Presidente, de que a discussão 
em torno desses 2 aspectos relacionados à segurança hí-
drica, com o uso das águas do São Francisco, é de funda-
mental importância para se chegar a solução que atenda, 
da forma mais adequada, as necessidades dos diferentes 
usuários, principalmente daqueles que têm no rio sua prin-
cipal fonte de vida, ou seja, o alimento e a água de beber, 
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esta última também imprescindível à dessedentação dos 
animais e ao fornecimento de energia elétrica.

A crescente conscientização sobre o importante 
suporte dado pelo São Francisco às diferentes formas 
de vida presentes na região por ele banhada não se 
reflete, porém, no tratamento que tem sido dado até 
agora tanto ao rio quanto à sua bacia hidrográfica. Com 
efeito, crimes ambientais continuam sendo praticados 
contra o São Francisco e seus tributários, à luz do dia 
e com mais freqüência do que se imagina, a exemplo 
do caso de vandalismo protagonizado pela Compa-
nhia Industrial e Agrícola do Oeste de Minas, a CIA-
OM, que, no intuito de facilitar o acesso de caminhões 
aos seus canaviais e de melhorar o plantio, construiu, 
sem qualquer autorização legal, entre os Municípios 
de Luz e Lagoa da Prata, canal clandestino com apro-
ximadamente 300 metros de extensão e cerca de 50 
a 80 metros de largura, destinado a funcionar como 
uma espécie de atalho em relação ao leito principal 
do rio. A obra, que eliminou pelo menos 6 curvas do 
São Francisco, resultou no encurtamento, em 7,5 qui-
lômetros, de sua extensão.

Esse crime ambiental vem sendo praticado de 
forma sorrateira e insidiosa desde o início dos anos 80 
e só veio à tona há cerca de 5 anos, graças a ação do 
Ministério Público que, além e obrigar a empresa infra-
tora a recuperar a área degradada, aplicou-lhe multa 
de 500 mil reais. Quanto aos empresários responsá-
veis pelo delito, sequer chegaram a ser processados 
pelo crime que, de acordo com a legislação brasileira, 
prescreve em 20 anos.

O Capítulo 18 da Agenda 21, que trata da “apli-
cação de critérios integrados no desenvolvimento, 
manejo e uso dos recursos hídricos”, estabelece em 
seu item XVI que a definição de tais critérios deve 
basear-se não só nas necessidades específicas dos 
usuários, mas também na observação dos aspectos 
imprescindíveis à prevenção e à atenuação de perigos 
relacionados à água. 

Já o item XXXV do mesmo documento alerta 
para o fato de os problemas mais graves que inter-
ferem na qualidade da água, de rios e lagos, origi-
narem-se não só de esgotos domésticos tratados de 
forma insipiente, mas também de controles inade-
quados dos efluentes industriais; e ainda da perda 
e destruição das bacias de captação; da localização 
errônea de instalações industriais; do desmatamento; 
da agricultura migratória e sem controle; e de práticas 
agrícolas deficientes.

A Agenda 21 alerta também, Sras. e Srs. Depu-
tados, para o perigo de, sob determinadas circunstân-
cias, os ecossistemas aquáticos tornarem-se vítimas 
das conseqüências negativas relacionadas aos projetos 

de desenvolvimento de recursos hídricos para a agri-
cultura, tais como represas, desvios de rios, canais e 
sistemas de irrigação. 

Lembra, finalmente, o item XXXV do documento 
que, na falta de percepção generalizada das conexões 
entre desenvolvimento, manejo, uso e tratamento dos 
recursos hídricos e os ecossistemas aquáticos, faz-se 
urgente a adoção de abordagens preventivas, como 
única forma de evitar as medidas custosas decorrentes 
da reabilitação, do tratamento e da busca por novas 
alternativas de abastecimento de água.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o mais 
lamentável nessa espécie de paixão e morte do São 
Francisco é que o vandalismo ambiental praticado em 
Lagoa da Prata configura apenas pequena amostra de 
todas as atrocidades que vêm sendo cometidas contra 
o rio e seus afluentes nas últimas décadas. Derivações 
clandestinas de água continuam ocorrendo abertamente 
ao longo dos seus trechos baiano e mineiro, em nome 
da expansão do agronegócio. 

A única boa notícia, no meio de tanto desgover-
no, é que a Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
atendendo a insistentes apelos de ambientalistas e 
representantes da sociedade civil, decidiu-se pela 
construção de estações de tratamento de esgoto, des-
tinadas a evitar as descargas in natura praticadas re-
gularmente nos Rios das Velhas e Paraopeba, ambos 
tributários do Velho Chico.

Esse é, sem dúvida, um bom começo, Sr. Pre-
sidente. Mas medidas de tal natureza precisam ser 
adotadas em larga escala, para que a população bra-
sileira possa estar segura de que a obra de “duvidosa 
validade econômica e interesse social”, nas palavras do 
eminente geógrafo e cientista brasileiro Aziz Ab’Saber, 
um dos grandes questionadores da transposição, não 
acabará servindo apenas para fomentar ainda mais o 
próspero mercado especulativo da terra no Brasil e a 
consolidação de modelo de política agrária acessível 
apenas aos gigantes do agronegócio. 

Muito obrigado.
O SR. SILAS CÂMARA (PTB-AM. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho registrar da tribuna desta Casa, para todo o 
Brasil, especialmente para o Amazonas, minha grati-
dão pela iniciativa do Governador Eduardo Braga de 
pavimentar e asfaltar as ruas de bairros como o São 
Pedro, na cidade de Manaus. Mais de 35 mil pessoas 
foram beneficiadas. 

Enalteço também a iniciativa da Fundação Boas 
Novas, que, reconhecendo a necessidade de água 
potável para a comunidade de Manaus, implantou um 
sistema comunitário para abastecer a cidade. A iniciativa 
é louvável. Está de parabéns a Fundação Boas Novas, 
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da cidade de Manaus, que tem cooperado com o Go-
verno do Estado e com o Governo Federal, abençoando 
o nosso povo com esses sistemas de abastecimento 
d’água, implantados em todos os bairros que antes 
não tinham água própria para o consumo. 

Meus parabéns também ao Governo do Estado 
do Amazonas, pela iniciativa de asfaltar as ruas dos 
Bairros São Pedro, Jesus Me Deu, Piorini, Campos 
Sales e vários outros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, o Presidente Lula ficou 
de anunciar, por meio da PETROBRAS, até 15 de 
dezembro passado, a localização exata da instala-
ção do Pólo Petroquímico do Estado do Rio de Janei-
ro. Estabeleceu-se uma disputa entre as cidades de 
Campos e Itaguaí. Dada a polêmica e o acirramento 
da briga política entre o Governo Federal e o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, o Presidente Lula, sa-
biamente, adiou a decisão. Mas temos certeza de que 
a indicação seguirá caráter técnico. Portanto, será o 
Município de Campos que abrigará o pólo. As condi-
ções que essa região oferece são bem melhores do 
que as de Itaguaí. 

A PETROBRAS, empresa grande e competente, 
uma das maiores do mundo, não se deve deixar levar 
por pressões. Temos certeza de que, mais uma vez, 
decidirá com base no aspecto técnico. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na condi-
ção de Parlamentar eleito para defender os interesses 
das regiões norte, noroeste e centro-norte do Estado 
do Rio de Janeiro, tenho usado o meu mandato nesta 
Casa de leis – ao que pretendo dar continuidade nes-
te ano de 2006 – para priorizar a defesa de projetos 
do Governo Federal que estejam atrelados ao seu 
desenvolvimento socioeconômico, em respeito às ca-
rências do povo que vive com dificuldades no interior 
fluminense.

Por isso, busquei, ao longo dos meus 3 man-
datos de Deputado Federal, atuar com o máximo de 
coerência possível e respeito aos meus princípios po-
líticos, o que me levou, em determinadas ocasiões, a 
enfrentar desafios, a fazer opções, mesmo que estes, 
em atendimento ao interesse maior da população que 
represento, significassem para mim intenso sacrifício, 
pela desigualdade do poderio econômico que sempre 
combati.

Como ocorreu em 2004, quando optei por oferecer 
à população de Campos dos Goytacazes meu nome 
como alternativa, no processo de escolha de seu Pre-
feito, aos modelos estabelecidos que se revezavam no 
Poder desde o ano de 1988 e que se mostraram pouco 
capazes de resolver as graves demandas sociais de 

nosso Município. Foi campanha dura, de conhecimento 
do País, em função, principalmente, dos desmandos, 
dos abusos e das irregularidades que acabaram por 
anular o pleito, por força da decisão do Juízo local, em 
maio de 2005.

Procurei, em 2004, como devo voltar a fazer em 
março de 2006 – data da nova eleição marcada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral – colocar-me no combate em 
prol da gente da minha terra, da minha região, disputan-
do a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 
com a proposta de renovação de cenário político em 
que, infelizmente, em que pese os incontáveis recur-
sos públicos, assistimos ao longo dos últimos anos ao 
empobrecimento social e econômico local.

Devo, em março de 2006, passar pelo mesmo 
processo, apresentando proposta alternativa de gover-
no, baseada no uso rigoroso dos recursos provenien-
tes da produção de petróleo, os chamados royalties, 
que, pelo volume arrecadado pela Prefeitura de Cam-
pos, chamam atenção na mesma proporção em que 
se constatam possíveis irregularidades na aplicação 
destes valores.

Reassumo este compromisso, lançando-me ao 
enfrentamento de grupo político que se perpetua no 
Poder desde 1989, seja no Governo do Estado, seja no 
Governo Municipal, com apoio destas duas máquinas 
administrativas que concentram os instrumentos ne-
cessários para explorar as demandas da população.

Em 2004, empenhei-me com todas as minhas 
forças em disputa desigual, contando com a ajuda de 
colaboradores e de cidadãos preocupados com os 
destinos de Campos, com a certeza de serem neces-
sários a minha participação e o meu discurso contra 
tudo de errado que todos conhecem e que requer re-
versão imediata.

Agora, tenho novamente as minhas forças con-
centradas na eleição que vai ser disputada em 12 
de março. E assim me conduzo em respeito a todos 
aqueles cidadãos campistas que se uniram no ideal 
de uma mudança de verdade; que buscaram, nesta 
caminhada comum, a construção de campanha propo-
sitiva, com idéias e novas visões de desenvolvimento 
para Campos.

Vamos novamente fazer campanha marcada pela 
transparência, sem a troca de agressões com os ad-
versários poderosos que enfrentamos, mas calcada, 
isto sim, na apresentação de idéias e projetos, em 
que a motivação central vai ser a preocupação com 
o bem-estar, com a melhoria da qualidade de vida 
de nossa gente sofrida. Vamos apontar as distorções 
de um Município que, neste ano, contará com R$1 
bilhão de Orçamento, mas que não gera empregos, 
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não consegue fomentar a distribuição de renda, nem 
a melhoria das condições de vida da população.

No momento em que encerro este pronuncia-
mento, gostaria de reiterar que esperamos apenas 
que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, 
que o Tribunal Superior Eleitoral, que a Justiça local, 
não permitam a repetição do que ocorreu no processo 
eleitoral de Campos em 2004, que foi maculado, ten-
do sido a vontade do eleitor corrompida pelo abuso do 
poder econômico e político.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo esta tribuna para divulgar o lançamento, 
no último dia 6 de novembro, do livro A Arte de Zumbli-
ck, produzido por 3 admiradores do artista: o jornalista 
Volnei Martins Bez, o Prof. Valmiré Rocha dos Santos 
e o fotógrafo Carlos Rocha. 

O artista plástico Willy Zumblick recebeu primo-
rosa formação educacional, ministrada pelo Colégio 
São José, de Tubarão, Santa Catarina, onde nasceu 
e não tardou a se destacar como melhor aluno em 
desenho e pintura. Nascido em 26 de setembro de 
1913, lá recebeu, no ano de 2002, o que ele mesmo 
considera um presente da cidade: o Centro Municipal 
e o Museu Willy Zumblick. Na história do Município, é 
o único artista homenageado vivo.

Foram 16 meses de pesquisas sobre as obras de 
Zumblick, descobrindo onde elas estavam e fotografan-
do com todo o cuidado técnico tudo que encontravam. 
Do amplo acervo obtido, mais de mil reproduções, fo-
ram escolhidas 250 obras, devidamente distribuídas 
em 152 páginas. 

As obras foram selecionadas criteriosamente 
pelos autores e agrupadas de acordo com a temática 
explorada pelo pintor, como Bandeiras do Divino, Re-
ligiosidade, Contestado, Retratos, Natureza, Anita Ga-
ribaldi, Aspectos da História de Santa Catarina, entre 
outras. Para cada um dos temas foi produzido texto por 
personalidade especialista no respectivo assunto. 

A idéia de produzir A Arte de Zumblick surgiu há 4 
anos, mas começou a ser colocada em prática no ano 
passado com a aprovação do projeto pelo Ministério 
da Cultura. Por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o 
projeto contou com o apoio da Tractebel Energia, da 
UNISUL, da CELESC, do empresário Genésio A. Men-
des e da Prefeitura Municipal de Tubarão. Cinco mil 
exemplares foram feitos dessa primeira edição, além 
de mil reproduções de 10 obras de Zumblick. 

Parabenizo a louvável iniciativa de expor as ima-
gens deste grande ilustrador que retrata com maestria e 
sensibilidade os mais variados aspectos das tradições, da 
cultura, da história e dos tipos populares catarinenses.

Este Deputado tem o privilégio de usufruir da ami-
zade pessoal do caro Willy e de toda a sua família. Re-
lembro que minha família e eu somos seus vizinhos. 

Era o que tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Cláudio Magrão.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO CLÁU-
DIO MAGRÃO QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

 O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero agradecer ao 
Presidente da República, o companheiro Lula, pela 
Escola Técnica de Realengo. Essa escola era o so-
nho da nossa região. A obra será feita este ano. Para 
nós essa é uma grande vitória, como foi a inclusão 
no Orçamento de recursos para a Escola Técnica de 
São Gonçalo.

A Escola Técnica de Realengo é há 23 anos mo-
tivo de luta da sofrida comunidade da Zona Oeste do 
Rio, que quer ver seus filhos cada vez mais preparados 
para o mercado de trabalho. Sou ex-aluno de escola 
técnica e sei da importância desse ensino. 

Agora o povo da Zona Oeste pode comemorar. 
A Escola Técnica de Realengo beneficiará todas as 
crianças da região, de Deodoro a Sepetiba. 

 O SR. ÁTILA LINS (PMDB-AM. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, o Município de Coari, distan-
te 370 quilômetros de Manaus, será sede de moderno 
Centro Federal de Ensino Técnico, o primeiro de uma 
série que o Centro Federal de Educação Tecnológica 
do Amazonas vai construir no interior do Estado. A es-
colha primeira recaiu em Coari devido a seu crescente 
desenvolvimento econômico, pois aquele é o Município 
que mais cresce no Estado do Amazonas e pólo de 
petróleo e gás. Localizado no Médio Amazonas, Coari 
é um ponto estratégico, que pode atender a Municípios 
próximos, como Codajás, Tefé e Tapauá.

Os primeiros cursos a serem ministrados serão 
nas áreas de petróleo e gás natural, construção civil, 
segurança do trabalho, meio ambiente e informática. 
Além desses cursos técnicos iniciais, serão oferecidos 
cursos de qualificação profissional de curta duração.

A escola será construída num terreno de 60 mil 
metros quadrados doado pela Prefeitura Municipal de 
Coari. O custo da obra está previsto em R$3,6 milhões. 
O Governo Federal entrará com R$2,720 milhões, e 
o restante será coberto pelo Município. A obra será 
construída este ano, e as aulas deverão ter início em 
fevereiro do próximo ano.

O projeto de interiorização do Ministério da Edu-
cação por intermédio do Centro Federal de Educação 
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Tecnológica do Amazonas é muito amplo. A idéia é 
instalar cursos técnicos e de qualificação em vários 
Municípios amazonenses. E o desafio é preparar a 
população local para, no próprio Município, no seu 
hábitat, desenvolver seus conhecimentos em benefí-
cio da comunidade.

Desta tribuna, dirijo apelo ao Sr. Ministro da Edu-
cação, Dr. Fernando Haddad, e aos dirigentes do CE-
FET Amazonas no sentido de que, no projeto de ex-
pansão de escolas técnicas pelo Estado do Amazonas, 
estudem a possibilidade de atender também outras 
localidades, como Boca do Acre, Eirunepé, Carauari, 
Tabatinga, São Paulo de Olivença e Lábrea. Isso por-
que, Sr. Presidente, esses Municípios têm potenciali-
dade econômica que justifica plenamente a instalação 
de cursos técnicos para formação de profissionais para 
atuar nas áreas de industrialização de móveis, produ-
tos medicinais, agroindústria, pesca, meio ambiente, 
turismo e informática. 

Para finalizar, quero mais uma vez agradecer ao 
Presidente Lula a implantação do Centro Federal de 
Ensino Técnico em Coari, Município administrado pelo 
dinâmico Prefeito Adair Pinheiro, e, ao mesmo tempo, 
solicitar um estudo sobre a implantação de escolas 
técnicas também em vários outros Municípios do Es-
tado do Amazonas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Sem revi-

são do orador.) – Sr . Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é com muita satisfação que, na condição de Deputado 
do Paraná, quero falar neste momento a todo o Brasil, 
alto e bom som, sobre a grande administração do Go-
vernador Roberto Requião. 

Na contramão da política do Governo Federal, 
que só aumenta juros e impõe uma das maiores car-
gas tributárias da nossa história, o Governo do Pa-
raná amplia em 40% as faixas de isenção e redução 
do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços 
– ICMS para as pequenas e médias empresas, que já 
vêm sendo concedidas pelo Estado desde o início do 
Governo Requião. 

Das 217 mil empresas ativas no Estado, 150 
mil estarão totalmente isentas do pagamento do im-
posto. 

De acordo com o Governador Roberto Requião, 
a correção das faixas de isenção para as pequenas 
e médias empresas foi possível porque o Governo do 
Estado optou por concentrar a arrecadação do ICMS 
sobre as grandes empresas, que hoje somam cerca 
de 10 mil. 

A isenção também vai beneficiar os grandes 
conglomerados, porque à medida que as pequenas e 
médias empresas são isentas ou têm redução na ta-

xação e permanecem no mercado formal, aumentam 
as vendas de insumos das grandes empresas.

O decreto vai beneficiar das empresas com fatu-
ramento bruto anual igual ou inferior a R$300 mil até 
aquelas que faturam R$2,4 milhões por ano. O cálculo 
do imposto será mensal. Com isso, a ampliação das 
faixas de isenção do ICMS passa de um limite de fa-
turamento bruto mensal de R$18 mil para R$25 mil. 
E é nessa faixa que se concentram aproximadamente 
150 mil empresas no Paraná.

As empresas com faturamento bruto mensal de 
R$25 mil a R$66 mil serão taxadas com uma alíquota 
de 2% de ICMS. 

A tributação incide sobre a faixa que exceder os 
R$25 mil. As empresas com faturamento de R$66 mil 
a R$166 mil têm uma tributação de 3% sobre a faixa 
que ultrapassar as anteriores. E as empresas com 
faturamento acima de R$166 mil passam a serem ta-
xadas em 4%.

Como a tributação sobre as empresas que fatu-
ram mais será progressiva, semelhante ao que ocorre 
com o Imposto de Renda, as empresas que faturam 
acima de R$166 mil por mês acabarão pagando efe-
tivamente 3,3% de ICMS. 

Esse sistema de política tributária já foi adotado 
com sucesso no Paraná pelo atual Governo. Cerca de 
127 mil empresas vinham sendo beneficiadas. 

O Governo Requião decidiu ampliar a faixa de 
isenção para adequar o sistema à expansão da eco-
nomia e também para desestimular a sonegação fiscal. 
E foi sensível aos apelos dos pequenos e médios em-
presários, que enfrentam dificuldades na sustentação 
de seus negócios. 

Vale ressaltar que a arrecadação do Estado não 
será prejudicada com esse programa, pelo contrário. 
Esse sistema tributário permite a simplificação tributária 
e até amplia a arrecadação, que se vem comportando 
de maneira satisfatória no Paraná. 

A arrecadação do Estado está concentrada em 
cerca de 9 ou 10 insumos. O Paraná adotou o sistema 
alemão de fiscalizar grandes empresas praticamente 
todo dia. Somente combustíveis, energia elétrica e co-
municações são responsáveis por 66% da arrecadação 
do Estado, como acontece em todo o País. 

Prova de que o sistema tributário adotado no 
Paraná não prejudica o aumento da arrecadação é o 
fato de que em 2005, apesar dos problemas no setor 
agropecuário, o que contribuiu com a queda do PIB do 
Estado, houve um aumento de arrecadação real de 3%l. 
Só a majoração do preço dos combustíveis contribuiu 
com 22% no aumento da arrecadação. 

Com essa medida, o Governo do Paraná – o Go-
vernador Roberto Requião e sua equipe – mais uma 
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vez dá exemplo para o País e demonstração cabal de 
que é possível governar de forma inteligente, pensan-
do no futuro, e não apenas em números frios que não 
representam a realidade da população e daqueles que 
fazem a economia avançar. 

No Paraná, temos a felicidade de ter uma ad-
ministração voltada para o desenvolvimento e que, 
mesmo diante das dificuldades macroeconômicas do 
País, está conseguindo se superar e colocar o Estado 
em um novo patamar de dinamismo produtivo, o que 
certamente trará excelentes frutos na forma de distri-
buição de renda, geração de empregos e melhoria da 
qualidade de vida para toda a nossa gente. 

Por fim, Sr. Presidente, peço a V.Exª autorize a 
divulgação deste pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

Muito obrigado.
 A SRA. SELMA SCHONS (PT-PR. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, demais integrantes da Mesa, povo brasileiro, de 
início, gostaria de desejar um feliz ano-novo a todas e 
a todos. O Brasil espera que trabalhemos muito para 
que 2006 seja marcado por conquistas que fortaleçam 
e façam avançar a nossa democracia política, econô-
mica e social.

Sr. Presidente, o principal assunto que me traz à 
tribuna nesta segunda-feira é a pauta da autoconvoca-
ção extraordinária que, espero, começaremos a votar 
ainda hoje. Vários itens são considerados prioritários, 
como são os casos do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB, e da Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empresas. Entendo que 
estas propostas foram incluídas na pauta com muita 
justeza, pois a Nação espera sua aprovação com ur-
gência para que a educação e a economia recebam o 
apoio que merecem. 

Entretanto, em minha opinião – e penso que ela 
é compartilhada pela maioria dos brasileiros -, a PEC 
347/96, que reduz o recesso parlamentar de 90 para 
45 dias, deve ser a primeira proposta a ser analisada 
pela nossa Casa. Fui Vice-Presidente da Comissão 
Especial da Câmara que analisou essa Proposta de 
Emenda à Constituição e sei o quanto sua imediata 
aprovação é importante como sinalização de que es-
tamos empenhados no resgate da imagem do Poder 
Legislativo.

A proposta conta com o apoio da população e, 
pelo que observamos em declarações feitas à imprensa, 
também da maioria dos Parlamentares. Sendo assim, 
nada justifica que sua apreciação continue sendo adia-
da. A redução é uma necessidade inadiável e atende 
ao bom senso e aos clamores da sociedade que não 

aceita mais conviver com privilégios injustificáveis como 
esse. Além disso, irá contribuir decisivamente para o 
aumento da produção dos trabalhos parlamentares 
e a conseqüente economia dos gastos públicos com 
essa atividade.

A longa duração do recesso só se justificava 
antigamente, numa época em que os Parlamentares 
enfrentavam grandes dificuldades de locomoção no 
percurso entre a Capital e seus Estados de origem. 
Hoje, com os modernos meios de comunicação e de 
transporte, as maiores distâncias podem ser vencidas 
em apenas algumas horas, e esse argumento não tem 
qualquer relevância ou pertinência. 

A proposta que alcançou consenso na Comis-
são especial determina, como já dissemos antes, que 
o atual recesso de 90 dias seja reduzido para 45 dias 
ao ano, distribuídos entre os meses de julho, dezembro 
e janeiro. Outra importante inovação da Comissão Es-
pecial foi a decisão de que o Congresso Nacional não 
poderá mais entrar em recesso sem que sejam apre-
ciadas as leis orçamentárias anuais. O fato de o País 
viver o drama de ser administrado sem um orçamento 
definido é outra coisa que também precisa acabar.

Por fim, Sr. Presidente, gostaria de anunciar que, 
enquanto a nova legislação não for aprovada, continu-
arei doando os salários extraordinários que porventura 
vier a receber por conta de convocações extraordiná-
rias a entidades sociais idôneas. Aliás, foi isso que fiz 
com a primeira parcela do pagamento que recebi da 
Câmara pela atual convocação: doei de bom grado 
esses recursos à Pastoral da Criança da cidade de 
Ponta Grossa, no Paraná, que irá aplicá-los em seus 
programas de promoção de cidadania e dignidade para 
a infância da região.

Muito obrigada.
 A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB-

RJ. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero, 
em rápidas palavras, parabenizar a população de 3 
Municípios do Estado do Rio de Janeiro que aniversa-
riaram neste mês: Santo Antônio de Pádua, que no dia 
2 de janeiro festejou seu aniversário de 124 anos de 
emancipação política; Angra dos Reis, que completou 
a 6 de janeiro 504 anos de emancipação; e Paraíba 
do Sul, que em 15 de janeiro comemorou 173 anos 
de emancipação. 

O Município de Santo Antônio de Pádua, locali-
zado na Região Noroeste do Estado do Rio de Janei-
ro, que tem como principais atividades econômicas a 
extração de mineral, pecuária leiteira e a indústria de 
papéis, completou no dia 2 de janeiro de 2006 124 
anos de sua emancipação política. Por certo, o povo e 
seus representantes, tiveram motivos bastantes para 
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comemorar a data, diante da importância do Município 
no nosso Estado do Rio de Janeiro.

Em reconhecimento à importância desse muni-
cípio, quero, mesmo após decorridos alguns dias do 
evento, fazer constar nos Anais desta Casa o transcurso 
do aniversário de 124 anos da cidade de Santo Antô-
nio de Pádua, parabenizando o Prefeito Luiz Fernando 
Padilha Leite e o Presidente da Câmara Municipal, Ve-
reador Juarez Floriano de Souza. E, assim o fazendo, 
estendo meus cumprimentos às demais autoridades 
municipais, aos funcionários, aos munícipes e a todos 
que tiveram e têm papel destacado e importante pelo 
sucesso alcançado pelo Município.

Parabéns!
O Município de Angra dos Reis, localizado na 

Região da Baía da Ilha Grande do Estado do Rio de 
Janeiro, que tem como principais atividades econômi-
cas o comércio, agricultura, pesca, turismo e geração 
de energia, completou no dia 6 de janeiro de 2006, 504 
anos de sua emancipação política. Por certo, o povo e 
seus representantes tiveram motivos bastantes para 
comemorar a data. Afinal, conta com quase a mesma 
idade de nosso País; ou seja, foi emancipado pouco 
tempo depois de descoberto o Brasil.

É em reconhecimento à importância desse Mu-
nicípio que faço com que conste nos Anais da Casa o 
transcurso do aniversário de 504 anos da cidade de 
Angra dos Reis, parabenizando o Prefeito Fernando 
Antonio Ceciliano Jordão e o Presidente da Câmara 
Municipal, Vereador Carlos Augusto Pinheiro. E, assim 
o fazendo, estendo meus cumprimentos às demais au-
toridades municipais, aos funcionários, aos munícipes 
e a todos que tiveram e têm papel destacado pelo su-
cesso alcançado pelo Município.

Parabéns!
Por fim, Sr. Presidente, parabenizo o Município 

de Paraíba do Sul. 
Localizado na região centro-sul do Estado do 

Rio de Janeiro, Paraíba do Sul, que tem como princi-
pais atividades econômicas o comércio, a pecuária, a 
agricultura, a indústria, a psicultura e o turismo, com-
pletou no dia 15 de janeiro de 2006 173 anos de sua 
emancipação política. Por certo, o povo e seus repre-
sentantes tiveram muitos motivos para comemorar a 
data, dada a importância do Município em nosso Es-
tado do Rio de Janeiro.

Em reconhecimento à importância do Município, 
quero fazer constar dos Anais da Casa o transcurso 
do aniversário de 173 anos do Município de Paraí-
ba do Sul, parabenizando o Prefeito João Vicente de 
Souza Ferreira e o Presidente da Câmara Municipal, 
Vereador Jorge Cássio Barbosa. E, assim o fazendo, 
estendo meus cumprimentos às demais autoridades 

municipais, aos funcionários, aos munícipes e a todos 
que tiveram e têm papel destacado e importante pelo 
sucesso alcançado pelo Município.

Parabéns!
O SR. REINALDO BETÃO (PL-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, volto a esta tribuna para informar aos aposenta-
dos e pensionistas brasileiros que a Previdência Social 
começa a convocar hoje, dia 17 de janeiro, por meio 
de cartas e edital, 454.585 beneficiários do INSS em 
todo País que ainda não fizeram o recadastramento. 
Essas pessoas têm até 30 dias após o recebimento 
da correspondência ou da publicação do nome e do 
número do benefício na lista para atualizar os dados 
para não terem o pagamento do benefício suspenso 
a partir de março. 

Resolvi fazer este alerta porque os números di-
vulgados pela Previdência são assustadores. Ficar 
sem pagamento num momento como este, quando o 
desemprego no nosso País cresce a cada dia, é bas-
tante preocupante. É importante ficar atento. Só para 
se ter uma idéia, no Estado do Rio de Janeiro os no-
mes de 43.180 segurados estão na referida lista do 
edital de convocação.

De acordo com a Previdência, as cartas serão 
enviadas apenas aos segurados cujos endereços es-
tejam corretos no banco de dados do Ministério. Só 
não receberá a correspondência pelos correios os 
aposentados e pensionistas que tiveram seu nome 
listado no edital.

Tenho visto na minha região, Sr. Presidente, mui-
tos beneficiários preocupados e com muitas dúvidas 
sobre essa questão. Aconselho a todos os beneficiários 
do INSS que não fizerem seu recadastramento no ano 
passado que procurem um posto do instituto, o mais 
rápido possível, a fim de resolver essa pendência de 
uma vez por todas.

Já que estou falando de Previdência Social, exis-
te um problema que até hoje não foi solucionado na 
nossa região. Trata-se das obras de reforma do Posto 
do Instituto Nacional do Seguro Social de Piabetá, 6º 
Distrito de Magé, que já duram mais de 4 anos. Os be-
neficiários, que na sua maioria são pessoas doentes e 
idosas, acabam sendo as principais vítimas, haja vista 
que são obrigadas a se deslocar vários quilômetros até 
a agência mais próxima, que fica no centro de Magé. 
Qualquer pessoa de bom senso sabe que esse deslo-
camento certamente gera despesas e perda de tempo. 
E os transtornos não param por aí. Como a agência 
do centro de Magé está atendendo também aos mo-
radores de Piabetá e de outros Distritos, o tempo de 
espera nas filas aumentou consideravelmente.
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O posto do INSS em Piabetá existe há mais de 
30 anos e não podemos nos conformar com o descaso 
e desrespeito por parte da gerente daquele instituto 
no Município de Magé, Sra. Maria de Lourdes. É uma 
vergonha e um absurdo uma obra durar tanto tempo! 
Além disso, mesmo com a interdição, o aluguel vem 
sendo pago. 

É triste, Sras. e Srs. Deputados, ver centenas de 
pessoas humildes e idosas se deslocando quilômetros 
e quilômetros todos os dias para serem atendidas na 
sede do Município.

Finalizo, portanto, fazendo um apelo ao Presi-
dente do Instituto Nacional do Seguro Social, Sr. Valdir 
Moysés Simão, para que agilize as obras de reforma 
do Posto de Piabetá, acabando de uma vez por todas 
com esse sofrimento. 

Era o que tinha a dizer.
 O SR. CARLOS NADER (PL-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Brasil vem pleiteando há anos uma cadeira 
permanente no Conselho de Segurança das Nações 
Unidas. Neste sentido, a Missão brasileira no Haiti tem 
uma importância fundamental. Todavia, o tempo está 
se encarregando de mostrar que pode ter havido um 
erro de avaliação das conseqüências dessa ação. A 
situação naquele país, apesar dos louváveis esforços 
de nossos homens, é de descontrole, conforme tem 
repetidamente demonstrado a imprensa. Para piorar, 
ainda tivemos a lamentável morte do General Urano 
Teixeira Bacellar, que trouxe à tona com mais evidên-
cia os resultados da participação brasileira na Missão 
de Paz. A verdade é que as tropas brasileiras estão 
carregando praticamente sozinhas uma responsabi-
lidade que, evidentemente, não é apenas delas. E, 
conforme muito bem analisou a revista Veja em sua 
edição desta semana, a missão de nossos soldados 
está sendo de polícia. Em resumo: nossas tropas en-
xugam gelo num país sob intervenção, tendo em vista 
que medidas paralelas à segurança não estão sendo 
implementadas, o que vem frustrando uma população 
predominantemente miserável.

Na sua edição desta segunda, o Jornal do Bra-
sil relata que o custo da Missão brasileira no Haiti já 
está em torno dos 270 milhões de reais. O que o País 
pergunta é até onde vale a pena queimar recursos 
financeiros e desgastar e submeter nossas tropas 
ao risco. Parece ter chegado a hora propícia de se 
discutir a conveniência da permanência brasileira no 
Haiti. Penso ser este o momento de avaliar que tipo 
de benefícios a presença do Brasil entre as tropas da 
ONU pode proporcionar não apenas aos haitianos mas 
também ao nosso País.

Tenho plena consciência de que o Brasil não pode 
passar a imagem de incapaz de cumprir a sua missão. 
Não pode haver dúvidas quanto à capacidade de nossos 
homens, cuja coragem e determinação nos enchem de 
orgulho. Mas também é preciso avaliar os riscos aos 
quais eles estão sendo submetidos, sendo o principal 
a sensação de frustração exatamente pela ausência 
de medidas que levem ao Haiti a sensação de que o 
país está próximo de reencontrar a normalidade.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, o jornal O Globo deu 

início, domingo passado, a uma série de reportagens 
sobre falsificação de dinheiro em nosso País. Uma 
pesquisa encomendada pelo Banco Central mostrou 
que 1 em cada 3 brasileiros já recebeu uma nota fal-
sa. É interessante notar, Sr. Presidente, que, apesar 
de seguidos esclarecimentos do Banco Central no 
sentido de demonstrar à população como reconhe-
cer uma nota falsa, a indústria da falsificação é tão 
perfeita que, na maioria dos casos, é difícil perceber 
a diferença. À exceção do setor comercial, cujos fun-
cionários são orientados e dispõem até de máquinas 
para identificar notas falsas, a maioria dos brasileiros 
não tem essa preocupação, até por acreditar que, se 
o dinheiro está circulando, é porque é, ou pelo menos 
deveria ser, legítimo. O Banco Central, porém, es-
clarece que, ao perceber a falsidade de uma nota, o 
portador deve encaminha-la a uma agência bancária 
ou à Polícia Federal, pois isso facilita o rastreamento 
dos falsificadores. Provavelmente, muitos não tomam 
tal iniciativa por temerem ser alvo de alguma medida 
policial ou judicial, sendo importante esclarecer que, 
quando se age da forma recomendada, a pessoa re-
cebe um recibo de entrega da nota. 

Ainda hoje, no Brasil, são poucos os que usam car-
tões de crédito como forma de pagamento, preferindo, a 
grande maioria – conforme confirmou a pesquisa do BC 
– o pagamento em dinheiro. É um dos reflexos dos sa-
lários baixos que a maior parte dos brasileiros recebe. E 
esse cenário é propício para os falsários, pois, para eles, 
quanto mais dinheiro em espécie circular, melhor. 

As autoridades monetárias e a Polícia Federal, a partir 
do conhecimento dos resultados da pesquisa, devem agir 
no sentido de identificar os falsificadores. Mas sugiro tam-
bém ao Banco Central uma ampla campanha no sentido 
de ensinar aos brasileiros como identificar uma nota falsa. 
Sabe-se que a mais falsificada é a cédula de 50 reais, mas 
todas as outras também são alvo dos falsários. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
 O SR. ADEMIR CAMILO (PDT-MG. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em primeiro lugar, cumprimentamos a todos neste ano 
que se inicia.
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Em nosso primeiro pronunciamento do ano de 
2006, no plenário desta Casa, queremos registrar 
nossas atividades desenvolvidas durante os primeiros 
dias de janeiro, que objetivaram, em primeiro plano, 
o conhecimento e o acompanhamento presencial das 
necessidades das comunidades dos Municípios da 
região dos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Ma-
teus, que formam nossa base política.

Constatamos, nobres colegas, a grande carência 
dos nossos Municípios das ações a cargo do Governo 
Federal, especialmente no que se refere ao elemento 
essencial ao desenvolvimento, que são as estradas. 
Não fossem as ações do Governador Aécio Neves, 
promovendo a recuperação e manutenção das rodo-
vias estaduais, os Municípios estariam isolados, tal o 
estado sofrível das estradas federais. A população, a 
par das dificuldades, acredita na recuperação da sua 
cidadania, da sua qualidade de vida. E nos unimos a 
ela nessa luta difícil, mas não impossível. As adminis-
trações municipais, com zelo e ousadia, procuram a 
melhor forma de minimizar o sofrimento da população. 
É nosso dever enaltecer esse trabalho desenvolvido 
pelos Prefeitos Municipais e suas equipes, razão pela 
qual fazemos este registro no plenário desta Casa.

Não poderíamos deixar de cumprimentar, tam-
bém, as lideranças dos Municípios da região dos Va-
les, que com muita garra e dedicação desenvolvem 
um grande trabalho de conscientização das comuni-
dades, na luta pelo desenvolvimento e melhoria das 
condições de vida.

Queremos, então, Sr. Presidente, registrar nossas 
visitas ao Prefeito Saulo Aparecido, de Padre Paraíso, 
ao Prefeito Ducha, de Catuji, e aos Secretários Munici-
pais; ao Dr. Armando Rodrigues, Prefeito de Nanuque, 
e a seus Secretários Municipais; ao Prefeito Solano 
de Barros, de Ponto dos Volantes, destacando, aqui, 
a reunião naquele Município, com a participação do 
Prefeito, do Presidente da Câmara, Vereador Aurânio 
Jardim, e de outros Vereadores do Município, sobre o 
Programa Luz para Todos, na qual destacamos a pre-
sença maciça de lideranças do meio rural.

Registramos, também, as visitas ao Prefeito de 
Joaima, Flávio Botelho Leal, o Flavinho, e a seus Se-
cretários Municipais; ao Dr. Carlos Novaes, Prefeito de 
Almenara, e a seu secretariado, e ao Prefeito Antônio 
Alves, de Jacinto, acompanhado de seus Secretários 
Municipais.

O ponto culminante de nossas atividades de-
senvolvidas durante os primeiros dias de janeiro foi a 
inauguração do Paço Municipal em Almenara. Parti-
cipei também da grande Micareta de Almenara, hoje 
importante evento turístico na região do Vale do Je-
quitinhonha.

Destacamos, ainda, as reuniões de trabalho com 
lideranças dos Municípios de Araçuaí, Itaobim, Serra 
dos Aimorés, Carlos Chagas, Ponto dos Volantes, Je-
quitinhonha e Almenara, bem como as reuniões com 
o Presidente da Câmara e diversos Vereadores de 
Serra dos Aimorés e, em Jequitinhonha, com o Vere-
ador Zé Rolinha.

Encerrando as nossas visitas de trabalho, no dia 
14 de janeiro, participamos da inauguração do novo 
Centro Administrativo da Prefeitura de Almenara, que 
teve a participação de diversos Prefeitos do Baixo Je-
quitinhonha.

Não podemos deixar de registrar, também, as 
reuniões com lideranças e filiados do Partido Demo-
crático Trabalhista nos Municípios de Ponto dos Vo-
lantes, organizado pelo nosso amigo Cândido, e, em 
Jequitinhonha, reunião organizada pelo Vereador Tó 
Federal e demais companheiros da Comissão Provi-
sória naquele Município.

Entendemos como de grande importância essas 
visitas, pois nos proporcionou tomar conhecimento mais 
amiúde das necessidades e dificuldades das adminis-
trações municipais e da população, propiciando nossas 
ações junto às esferas estaduais e federais com vistas 
a atender às demandas que se evidenciaram.

Gostaríamos, Sr. Presidente, que este pronun-
ciamento fosse divulgado por todos os meios de co-
municação desta Casa.

Muito obrigado.
 O SR. CARLOS DUNGA (PTB-PB. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ontem, o Sr. Presidente da República visitou o Nordes-
te. Esteve no Rio Grande do Norte, na Paraíba, meu 
Estado, e em Pernambuco.

Várias obras rodoviárias foram anunciadas, não 
só em Pernambuco, Estado de V.Exª, mas também no 
Rio Grande do Norte, referente à BR-101, e, na Paraí-
ba, por solicitação de Governador Cássio Cunha Lima, 
na BR-230 e obras no interior do Estado, a exemplo 
da Estrada do Sal, que liga a cidade de Serra Negra 
ao Distrito de Santa Gertrudes, no Município de São 
José de Espinharas, reivindicações feitas há vários 
anos, por autoridades daquele Estado.

Sr . Presidente, assisti ontem ao pronunciamento 
do ilustre Presidente da Comissão da Bancada do Nor-
deste, Deputado B. Sá, que trouxe assunto de grande 
responsabilidade a esta Casa e às autoridades bra-
sileiras. S.Exa. relatou que o Piauí, o Ceará, grande 
parte do Maranhão, o oeste do Estado de Pernambuco, 
todo o Estado da Paraíba e o Estado do Rio Grande do 
Norte, ou seja, todo o semi-árido está completamente 
em estiagem há mais de 10 meses. 
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Com a visita do Presidente da República ao in-
terior dos 3 Estados nordestinos, a sociedade civil, os 
Prefeitos, as associações, as federações de trabalha-
dores na agricultura e o povo em geral esperava de 
S.Exa. o anúncio de ações para diminuírem os efeitos 
da estiagem, que já dura mais de 10 meses, não só na 
Paraíba, mas em todos os Estados nordestinos. 

Na região do Cariri paraibano não há água para 
beber. Esperamos que esta interligação de bacias seja 
realizada no semi-árido da Paraíba, pois não há mais 
quem resista à sede que maltrata o povo da região.

Por isso, faço um apelo a S.Exa., o Sr. Presidente 
da República, e aos Ministros competentes para que 
determinem, com urgência, ações que combatam os 
efeitos da estiagem, que já ocorre há 10 meses, e não 
só na Paraíba. “Quem vê a barba dos outros arder, 
bota a sua de molho”, foi o que disse ontem o ilustre 
Deputado B. Sá. Se no Piauí já se passou aproxima-
damente 50% do tempo das chuvas e choveu apenas 
100 milímetros; imaginem o Cariri do Ceará, o Cariri 
da Paraíba, o oeste do Estado de Pernambuco – de 
onde V.Exª é representante – e o Rio Grande do Nor-
te? Nós não temos nenhuma certeza de termos chu-
vas de imediato.

Por isso, gostaria de deixar registrado veemente 
apelo a S.Exa., o Sr. Presidente da República, que es-
teve ontem nesses Estados, para que determine com 
urgência ajuda à região, por meio de carros-pipas, per-
furação de poços e outras ações emergenciais, a fim 
de manter o trabalhador em seu hábitat. Nos últimos 
2 anos, os trabalhadores rurais que haviam deixado o 
campo retornaram, mas, agora, se a estiagem chegar, 
eles irão partir novamente provocando êxodo rural, e, 
mais uma vez, veremos o filme que já foi visto em vá-
rias e várias oportunidades.

Era este o meu pronunciamento, Sr. Presidente. 
Espero que os companheiros do Ceará, de Per-

nambuco, do Piauí e do Rio Grande do Norte se soli-
darizem com o Deputado B. Sá, como estou fazendo, 
cobrando urgentemente ações emergenciais não só 
para a Paraíba, mas para os Estados que estão há 10 
meses sem chuva. 

 O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB-CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, entre as matérias que constam da 
pauta da convocação extraordinária está a Lei Geral 
da Micro e Pequena Empresa, projeto que considero o 
mais importante dessa pauta. Sua importância é medida 
pelos benefícios que essa lei, se aprovada, trará para 
o cidadão. É sob este aspecto que analiso uma lei: o 
benefício que o cidadão terá com a sua aprovação. 

No caso, a Lei Geral da Micro e Pequena Em-
presa, além de simplificar o recolhimento dos impos-

tos na instituição do chamado Super-SIMPLES, que 
junta os Fiscos federal, estadual e municipal em uma 
só alíquota, em um só documento, facilitando a vida 
da pequena e da microempresa, ainda traz o que é 
mais importante para o cidadão, ou seja, a geração 
de emprego e renda, absolutamente necessária neste 
momento da vida brasileira, em que em todas as famí-
lias há alguém desempregado, das menos favorecidas 
até as de maior poder aquisitivo, passando pela classe 
média, que tem sofrido muito, nos últimos anos, com 
as políticas de governo. 

A aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa propiciará também uma maior estabilidade 
de preços, e, por outro lado, proporcionará a formali-
zação de empregos, o que sabemos que é muito im-
portante para que o trabalhador obtenha sua aposen-
tadoria no futuro. 

É certo que o Relator dessa matéria, o Deputado 
Luiz Carlos Hauly, do PSDB, tem feito um trabalho me-
ritório. Em função principalmente de sua articulação 
com o Governo, já conseguiu chegar a entendimentos 
que sem dúvida facilitarão a aprovação da lei quan-
do ela vier ao Plenário, o que espero que aconteça o 
mais brevemente possível. O primeiro passo para a 
aprovação da lei já foi dado quando, no final do ano 
passado, aprovamos o aumento dos limites para o 
enquadramento das microempresas no SIMPLES. Por 
coincidência, uma emenda de minha autoria eleva es-
ses pisos em 100%, dando já a partir de 1º de janeiro 
a possibilidade de a empresa ultrapassar os limites 
anteriores e permanecer no sistema simplificado de 
recolhimento de impostos.

No entanto, lamenta-se que o Governo, ao regu-
lamentar as alíquotas, não tenha atualizado as faixas, 
e ainda tenha criado novas alíquotas, elevando, no 
caso do SIMPLES, algumas relativas ao comércio para 
12,6% ou 12,7%, quando a maior alíquota era de 8,6%. 
Vamos analisar essa questão durante a discussão da 
Medida Provisória nº 275, e espero que consigamos 
o retorno às alíquotas anteriores, dentro das faixas 
atualizadas, a fim de que os benefícios aos quais me 
referi sejam de maior amplitude para o povo, para que 
todo brasileiro tenha um maior poder de compra e me-
lhores condições de criar seus filhos. 

Sei que não será fácil aprovar a matéria da for-
ma como saiu da Comissão Especial, mas vamos lu-
tar para isso.

Muito obrigado.
 O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, senhores agentes comunitários de saúde 
presentes, que têm lutado pela aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 7, vamos esperar que 
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nesta semana consigamos aprovar a PEC que vai 
resolver em definitivo a insegurança jurídica por que 
passam, em todo o Brasil, os agentes comunitários de 
saúde e os agentes de endemias.

Sr. Presidente, uso a tribuna para externar uma 
preocupação. O Supremo Tribunal Federal está prestes 
a decidir se o crime de improbidade administrativa atin-
giria os agentes políticos. Cerca de 10 mil processos 
sobre isso tramitam no STF, e a corrente majoritária 
do Tribunal aponta que seria incompatível a aplicação 
da Lei de Improbidade Administrativa para os agen-
tes políticos. A maioria do STF, caso não mude essa 
posição, entende que o agente político só poderá ser 
processado por crime de responsabilidade.

A Constituição Federal é muito clara sobre qual 
é a imunidade que tem um Parlamentar: para opinião, 
palavra e voto. Qualquer outra atitude que contrarie 
a legislação penal, a legislação civil, a administrativa 
– porque a Lei de Improbidade é uma lei administrativa 
– não dá ao Parlamentar qualquer imunidade.

Se é possível processar um agente público qual-
quer, um agente administrativo, um gerente público 
qualquer por ato de improbidade, por que não pro-
cessar também um agente político, um Prefeito, um 
Deputado, um Senador, um Governador?

Essa posição do STF é extremamente conserva-
dora, porque estabelece privilégio que a Constituição 
não prevê. Trata-se de uma leitura errônea da Cons-
tituição Federal. Podemos, sim, ser processados por 
crime de responsabilidade. Mas também podemos ser 
processados por crime de improbidade. Caso a po-
sição seja majoritária, 10 mil processos poderão ser 
arquivados não só na máxima instância da Justiça, o 
Supremo Tribunal Federal, como também na primeira 
e segunda instâncias. 

Precisamos repensar essa conduta do STF. Creio 
que a Corte Maior do País é extremamente conserva-
dora, não avança um milímetro sequer. Hoje existem no 
STF diversas demandas sobre demarcação de terras 
indígenas. Há uma intencional protelação de decisões 
que permitam às populações indígenas brasileiras ter 
acesso ao seu território. Qualquer um pode questionar 
o processo demarcatório, que depois vai ao Supremo 
Tribunal Federal e lá fica emperrado por um período 
de 10 a 30 anos.

Não dá para ter um Poder Judiciário indepen-
dente, autônomo, com retidão, a partir do momento 
em que ele se atrela a posições conservadoras, que 
não colaboram com a democracia, não fazem avançar 
um projeto político, não permitem que as instituições 
republicanas se fortaleçam. 

Portanto, registro nossa preocupação com esse 
conservadorismo do Supremo Tribunal Federal, que 

deveria ser como as demais cortes constitucionais de 
todo o mundo: uma casa de avanço político, de reno-
vação da interpretação da Carta Magna, que talvez 
pudesse impedir o Congresso Nacional de modificar 
a todo momento a Constituição Federal, como se fos-
se uma lei ordinária ou uma lei complementar. Nossa 
Constituição é tão importante que não deveria sofrer 
permanentemente mudanças, salvo quando o Supre-
mo Tribunal Federal passasse a reinterpretá-la com 
base num contexto sociopolítico, atribuição típica de 
uma corte constitucional.

Sr . Presidente, aproveito a oportunidade para 
externar minha preocupação com a divulgação de 
uma lista de doadores ligados à Hidrelétrica de Fur-
nas. Ontem diversos sites divulgaram uma relação de 
doadores, que teve o Sr. Dimas Toledo como articu-
lador de um grande caixa que coletava recursos com 
as empreiteiras para financiar campanhas eleitorais 
no Brasil. Um jornalista publicou essa mesma relação 
em obra recente. 

O Governo passado quis eleger uma bancada 
de Deputados Federais para lhe dar sustentação, e a 
intenção do Governo Fernando Henrique Cardoso de 
ajudar as campanhas eleitorais para constituir aqui 
uma bancada de Parlamentares favoráveis a ele fez 
com que se utilizasse a empresa Furnas como grande 
construtora para financiar obras eleitorais. 

Aliás, a campanha do Sr. José Serra à Presidên-
cia da República foi financiada pelo caixa das emprei-
teiras. Diversos próceres do PFL tiveram campanhas 
financiadas pelo caixa das empreiteiras.

Com este discurso, quero retirar as vestes com 
que alguns se vêm cobrindo na intenção de se torna-
rem impolutos ou forças políticas jamais envolvidas 
com casos de corrupção neste País.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Feu Rosa. 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU 
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU-
BLICADO.

O SR. JORGE BOEIRA (PT-SC. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as-
sumo a tribuna para externar 2 sentimentos. 

O primeiro deles é de alegria por estar novamente 
nesta Casa, reencontrando velhos amigos e amigas. 
E aproveito a oportunidade para desejar a todos su-
cesso neste ano legislativo. Que todos nós possamos 
dar nossa contribuição para o crescimento do País, 
para a geração de empregos e, sobretudo, para a dis-
tribuição de renda.
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O outro sentimento, Sr. Presidente, deve-se ao 
constrangimento por estar aqui, neste momento, nes-
ta malfadada e famigerada convocação extraordinária. 
Esta convocação é resultado do quadro de paralisia 
que se instalou na Casa. E esse quadro de paralisia 
decorre de 3 fatores principais. Um deles diz respei-
to ao excesso de medidas provisórias editadas pelo 
Governo Federal, acompanhado, evidentemente, das 
manobras regimentais da Oposição, visando engessar, 
obstruir os trabalhos legislativos.

Não poderia deixar de fora as CPIs, que pauta-
ram, em 2005, todo o trabalho do Parlamento – esta 
convocação extraordinária é a prova disso. O argumen-
to da convocação de CPIs é exatamente o de que o 
Congresso Nacional deveria estar funcionando. Não 
encontro justificativa no Regimento Interno para essa 
argumentação.

Trata-se de convocação confusa, que estabelece 
2 calendários de trabalho: no primeiro não se executa 
trabalho no plenário, mas, sim, nas Comissões Parla-
mentares de Inquérito. A propósito, gostaria de dizer 
que os Deputados que não estiveram presentes nes-
se primeiro período da convocação extraordinária não 
podem ser considerados Deputados ausentes. 

Na minha avaliação, a Mesa da Câmara dos 
Deputados deveria ter emitido, em todos os meios de 
comunicação, nota pública de esclarecimento sobre a 
dinâmica da convocação extraordinária. A Presidência 
da Casa foi tímida na defesa dos Parlamentares que 
estiveram ausentes em função da dinâmica proposta 
para a convocação extraordinária, e o que vimos foi o 
esvaziamento das Comissões e do Conselho de Ética, 
o que deu à sociedade brasileira a impressão de um 
Congresso indolente e omisso na solução dos proble-
mas nacionais, portanto um Congresso desidioso na 
origem e na vocação.

Agora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, te-
mos uma grande oportunidade de nos redimir perante 
a sociedade brasileira: aprovar a lei que regulamenta 
o SIMPLES e a desoneração tributária das pequenas 
e microempresas, aprovar o fundo de manutenção e 
desenvolvimento da educação básica e, sobretudo, re-
duzir o recesso parlamentar e acabar com os salários 
extras dos Deputados.

Vamos trabalhar e votar.
Obrigado.
 O SR. RUBENS OTONI (PT-GO. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho fazer uma grave denúncia e, mais do que isso, 
expressar o sentimento de indignação diante da pos-
tura de membros do PSDB no Município de Sítio da 
Abadia, em Goiás, distante pouco mais de 300 quilô-
metros de Brasília. Esses políticos estão confundin-

do o Centro-Oeste com o velho oeste americano e 
tentam resolver suas diferenças à bala. Essa atitude, 
que se manifestou num primeiro instante por meio de 
ameaças, infelizmente transformou-se em 6 de janei-
ro próximo passado em um acontecimento lamentá-
vel, com o cruel assassinato de um trabalhador rural 
militante do PT daquela cidade, morto por 5 tiros à 
queima-roupa, numa ação covarde para resolver uma 
desavença política. 

Esse trabalhador rural foi assassinado pelo ex-
Prefeito do Município – que já cumpriu 3 mandatos e 
é pai do atual Prefeito, o qual está no segundo man-
dato – porque ele não conseguia conviver com as 
divergências políticas, divergências essas que que já 
vinham ocorrendo há algum tempo e se expressaram 
com mais intensidade na última campanha eleitoral, na 
qual o Prefeito, para ser eleito, envolveu-se em prática 
de corrupção, de compra de votos, e por isso mesmo 
foi denunciado à Justiça Eleitoral, em ação que ainda 
corre na Justiça. A partir daí, os ânimos acirraram-se 
e as ameaças apareceram, cada vez mais graves, e 
apesar das denúncias feitas à Polícia e à Justiça os 
fatos não foram contornados. Lamentavelmente, che-
gamos ao episódio do último dia 6 de janeiro. 

Sr. Presidente, ilustres Sras. e Srs. Deputados, 
expressando nossa indignação, denuncio esse crime 
e, mais do que isso, exijo desta tribuna que o Governo 
do Estado, por intermédio da Secretaria de Segurança 
Pública, cumpra seu papel de fazer a investigação para 
que os fatos sejam esclarecidos, os responsáveis se-
jam exemplarmente punidos, a plena democracia seja 
recuperada e a verdadeira prática política resgatada, 
para que o debate possa ser feito e as disputas acon-
teçam, mas sempre no limite da boa convivência. 

Sr . Presidente, Sras. e Srs. Deputados, deixo 
registradas a nossa manifestação de indignação e a 
nossa denúncia. Que essa prática acabe de uma vez 
por todas em nosso País e a democracia possa real-
mente superar todas essas divergências.

Muito obrigado.
 O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
primeiramente, quero associar-me às manifestações 
dos diversos Deputados que ocuparam a tribuna para 
defender, na pauta da convocação extraordinária, a 
votação, em segundo turno, da PEC que vai definiti-
vamente regulamentar a situação dos agentes comu-
nitários no Brasil.

Sou da Bahia. Em Salvador e no interior do Esta-
do, tenho dito a companheiros e companheiras que é 
compromisso nosso, da Câmara dos Deputados, agora 
na convocação extraordinária, votar em segundo turno 
essa emenda constitucional, para que ela possa ir ao 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 01269 

Senado. E espero que, no Senado, essa PEC não seja 
emendada, para que possa ser promulgada e, defini-
tivamente, ter regulamentada a situação dos agentes 
comunitários no Brasil inteiro. Se isso ocorrer, eles, que 
cuidam tão bem da saúde da população brasileira, po-
derão ser contratados diretamente pelas Prefeituras e 
terão todos os direitos, inclusive à saúde.

Também queremos aprovar nesta convocação 
extraordinária o Projeto de Lei nº 3.466, de autoria do 
Deputado Inocêncio Oliveira, que cria a classificação 
brasileira de procedimentos hierárquicos e regulamenta 
a relação entre as empresas de seguro privado e os 
médicos e profissionais de saúde. Trata-se de projeto 
da maior importância, do qual fui Relator na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania. Estamos 
lutando também para aprová-lo nesta convocação 
extraordinária.

É igualmente fundamental a aprovação da pro-
posta de emenda à Constituição que acaba com a re-
muneração extra e reduz o recesso parlamentar. 

Quando Líder do PT, sugeri ao Presidente da 
Casa, à época Deputado João Paulo Cunha, que ins-
tituísse uma Comissão Especial para tratar dessa ma-
téria. Designei o Deputado Orlando Desconsi para ser 
o Relator dessa Comissão. S.Exa. fez um trabalho bri-
lhante ao produzir um relatório que está há dois anos 
nesta Casa. A nossa expectativa é votar esse relatório 
definitivamente, para resolver essa questão.

Devemos ainda aprovar o Estatuto da Microem-
presa e outras matérias importantes que estão na pauta 
e cuja aprovação para nós é fundamental.

Dito isso, Sr. Presidente, quero registrar que esta 
Casa aprovou ontem a medida provisória que permite 
ao Governo Federal destinar recursos para o Metrô 
de Salvador. 

Tenho travado uma luta enorme para que o Metrô 
de Salvador se transforme em realidade. Ano passado, 
o Presidente Lula assinou um decreto liberando 100 mi-
lhões de reais para o sistema de transporte em massa 
de Salvador – para a recuperação do trem suburbano 
e para dar prosseguimento às obras do metrô.

Neste ano, temos 160 milhões no Orçamento e 
70 milhões no ano que vem para a conclusão do tre-
cho que vai da Lapa ao Acesso Norte.

A aprovação dessa medida provisória foi impor-
tante, porque nos dá segurança jurídica em relação aos 
recursos previstos para o Metrô de Salvador.

A propósito, também é importante aprovar nes-
ta convocação extraordinária o Orçamento da União, 
para termos recursos para dotar o Metrô de Salvador 
e para dar prosseguimento à operação de recupera-
ção de estradas que ora o Governo está realizando, 
inclusive da BR-110, no trecho que vai de Jeremoabo 

ao Município de Ribeirão do Pombal. Temos lutado 
muito por sua recuperação, pois se trata de estrada 
importante, como todas as demais rodovias da Bahia, 
como a BR-324, a BR-101 e a BR-116, principalmente 
no trecho que vai do Entroncamento do Paraguaçu a 
Feira de Santana.

Não só esse programa de recuperação, com a 
operação tapa-buraco, como também o prosseguimen-
to da recuperação de estradas federais são muito im-
portantes. E o Presidente Lula está de parabéns por 
recuperar as estradas federais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos 
na expectativa de que o Banco Central, na reunião do 
COPOM, reduza em 1 ponto percentual a taxa de juros, 
para que eles caiam cada vez mais a um patamar que 
possibilite ao Brasil alavancagem econômica e – quem 
sabe? – um crescimento de 5% este ano. 

Por último, neste meu primeiro pronunciamento 
na convocação extraordinária, deixo registrada uma 
prestação de contas: continuo na luta para que o call 
center do Banco do Brasil seja instalado. E tenho ga-
rantias da Direção do Banco do Brasil de que ainda 
no primeiro semestre de 2006, dos 800 postos, 25% 
estarão implantados; até o fim do ano, serão 75%, e, 
até meados do ano que vem, 100%. Nossa expectativa 
é de que agora, no mês de janeiro, a licitação saia. 

Também continuamos na luta pelos demitidos 
da Prefeitura. Minha expectativa é a de que nesta se-
mana já tenhamos uma solução da Caixa Econômica 
Federal. 

Essas são lutas importantes que temos travado e 
das quais queríamos fazer uma prestação de contas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exª a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, devido 
à importante pauta de hoje, convido os Deputados do 
PPS a virem para o plenário marcar presença a fim 
de começarmos, às 16h, a votação das propostas de 
redução do recesso parlamentar e do não-pagamen-
to de salário extra aos Parlamentares quando houver 
convocação extraordinária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Francisco Dornelles. 
S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Presidente da República assinou a MP do Bem, 
que incorporou emenda de minha autoria que prorroga 
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até o ano de 2009 a isenção do IPI para os taxistas, 
permitindo que cada taxista possa gozar dessa isen-
ção por um período de 2 anos. Essa prorrogação foi 
extremamente importante. O Brasil, graças à isenção 
do IPI, tem, em todas as suas capitais e cidades, uma 
frota de táxis que traz muita segurança ao passageiro 
e que contribui para o incremento do turismo.

Agora, Sr. Presidente, seria importante que um 
novo passo fosse dado, que a Caixa Econômica Fe-
deral pudesse, por meio do PROGER Taxista, abrir 
uma linha de crédito que desse aos taxistas condições 
para comprarem seus veículos. Para o Rio de Janeiro, 
isso é extremamente importante, porque vamos ter, 
em 2007, o Pan-Americano, e seria fundamental que 
o nosso Estado já pudesse contar com uma frota mo-
derna de táxis, adquirida com essa linha de crédito do 
PROGER Taxista.

Outro ponto que eu gostaria de abordar, Sr. Pre-
sidente, é a situação dos carregadores que trabalham 
no Aeroporto Galeão. Estamos hoje diante da seguinte 
situação: os passageiros chegam, muitas vezes se-
nhoras idosas, e têm grande dificuldade de tirar a sua 
bagagem da esteira, enquanto os carregadores estão 
do lado de fora, proibidos de trabalhar.

Não compreendo por que motivo a INFRAERO 
impede que os carregadores do Aeroporto Internacional 
Antônio Carlos Jobim, antigo Galeão, tenham acesso 
às salas das esteiras e que exerçam o seu trabalho. 
Isso só acontece no Rio de Janeiro. Nos aeroportos 
de Salvador, do Rio Grande do Sul e de vários outros 
Estados os carregadores têm acesso a todas as de-
pendências aeroportuárias. Hoje, no Aeroporto Inter-
nacional Antônio Carlos Jobim, eles estão proibidos de 
exercer o seu trabalho em decorrência de uma decisão 
da INFRAERO que ninguém consegue entender. 

Sr. Presidente, apelo para o Presidente da IN-
FRAERO, para o Ministro do Trabalho e para o pró-
prio Ministério Público do Trabalho no sentido de que 
indiquem por que os carregadores do Aeroporto In-
ternacional Antônio Carlos Jobim estão proibidos de 
exercer sua profissão, trabalhar e entrar nas salas de 
esteiras daquele aeroporto. 

Espero que este apelo seja levado em conside-
ração e que o Ministro do Trabalho faça uma determi-
nação autorizando a entrada desses trabalhadores em 
todas as dependências do referido aeroporto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
no Maranhão há 217 Municípios. Hoje eu gostaria de 
homenagear especialmente o povo do Município de 
Arame, que completa nesta data 18 anos de autonomia 

política. É uma cidade rica, situada no centro oeste do 
Estado, em que há um povo trabalhador.

Quero mandar um abraço a todo o povo de Arame, 
por meio do Prefeito, Dr. João Menezes, que completa 
1 ano de administração com avanços significativos na 
área da educação, da saúde, e também ao Vice-Pre-
feito, Ludemir Bonfim, meu amigo, correligionário do 
PTB, homem que conseguiu unir um grupo para que 
conseguíssemos a vitória há muito tempo desejada, 
a fim de, com essa esperança, mudarmos os destinos 
daquela cidade.

O Município é carente de infra-estrutura, principal-
mente no que diz respeito à água potável. O Governo 
do Estado começa agora a tentar resolver esses pro-
blemas. Mas temos também problemas relacionados 
às estradas, sejam as estaduais, sejam as federais. 
Posso citar o caso da rodovia Paulo Ramos-Arame, 
bem como as vicinais.

Homenageio os Vereadores da cidade, na pessoa 
do Presidente da Câmara, Vereador Alcir, os políticos 
da região, na pessoa do ex-Vereador Peba, que está 
numa cadeira de rodas, mas bastante lúcido, tentando 
equacionar os problemas políticos da região; as mu-
lheres de Arame, na pessoa da empresária Helena; 
os Secretários, na pessoa da Secretária de Educa-
ção, Noélia; os empresários do Município, na pessoa 
do Everaldo; os religiosos, na pessoa dos Padres Ar-
tur e Pedro Ângelo e do Pastor Valdivino; os jovens, 
na figura do Aristides, a quem chamo de brincadeira 
de Manoel da Eva – ele não gosta, mas é muito meu 
amigo. Homenageio também os pecuaristas, na pes-
soa do grande pecuarista Dr. Heleno, que foi para o 
Estado, onde está dando sua contribuição para o cres-
cimento do Município, e os agricultores, na pessoa do 
Pedrinho Laureano. 

Enfim, homenageio o povo maravilhoso que tra-
balha naquela região, cuja economia é forte na pecu-
ária e na agricultura, na produção do arroz, do milho 
e do feijão.

Precisamos levar o Banco do Brasil ao Municí-
pio, que se ressente muito dessa ausência, porque lá 
só há o Banco Postal, e as operações só chegam a 
1.200 reais. O Município fica dependente de Grajaú, 
distante 120 quilômetros. 

Esse povo festeja hoje os 18 anos da sua inde-
pendência política, e também comemora um ano de 
trabalho, muito duro, difícil, mas com avanços. 

Contribuímos com o Município levando o Governo 
Federal até lá por meio das nossas emendas nas áre-
as de esporte, agricultura, com patrola mecanizada, e 
saneamento básico. Também constatamos a presença 
forte do Governo Federal em projetos como o Luz para 
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Todos, que é uma realidade no Município de Arame e 
em todo o Maranhão.

Parabéns aos maranhenses. Viva o Arame!
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para en-

cerrar, gostaria de dizer que sinto a existência de uma 
orquestração contra o Poder Legislativo brasileiro. Essa 
questão do recesso e da convocação extraordinária é 
antiga, surgiu desde o tempo da instituição do Con-
gresso Nacional. Mas agora há uma campanha muito 
acintosa contra a Câmara dos Deputados, que está 
fazendo por onde resolver esses problemas, diminuir 
o recesso e parar com esses pagamentos. 

Não podemos macular as instituições democrá-
ticas brasileiras, precisamos preservar o Poder Legis-
lativo, que é um grande Poder, e discutir as reformas 
profundas do País. 

Eu defendo que o Brasil precisa de uma reforma, 
de um regime de governo parlamentarista. Poderíamos 
talvez pensar na possibilidade de extinguir o Senado 
Federal e ficarmos com uma só Câmara. Ninguém 
reclama do Senado, que também tem uma despesa 
de 2,5 bilhões por ano. Precisamos discutir o Brasil 
como um todo, o regime de governo. Se o presiden-
cialismo não vem dando certo, o parlamentarismo é 
o futuro do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Fer-
nandes, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secre-
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Jorge Alberto, 2º Suplente 
de Secretário.

 O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, esse final do ano de 2005 trouxe para 
Pernambuco notícias e fatos que certamente, se con-
cretizadas as notícias e materializados os fatos, mu-
darão o perfil socioeconômico do Estado e da própria 
Região Nordeste. Trata-se do anúncio da refinaria de 
petróleo que processará 200 mil barris diários, numa 
parceria da PETROBRAS com a PDVSA (Petróleos de 
Venezuela S/A); da instalação do estaleiro pelo Gru-
po Camargo Corrêa, mediante um contrato inicial de 
27 navios da Transpetro; da retomada das obras da 
Transnordestina; da instalação de um pólo têxtil para 
formação de um eixo exportador com condições de 
enfrentar a concorrência de produtos da China, que 
vêm desorganizando o mercado consumidor brasileiro; 
e do anúncio oficial da descoberta de fortes indícios 
de petróleo na chamada Bacia Pernambuco/Paraíba, 
contrariando o fato que se configurava singular de o 

petróleo ser encontrado somente nos Estados da Bahia, 
Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte. 

Devo esclarecer que a constatação da existência 
de petróleo na referida região, bem como do potencial 
de suas reservas, só será feita após a concessão da 
área de exploração pela ANP (Agência Nacional de 
Petróleo) em uma nova rodada de licitações. E acres-
cente-se que a 8ª rodada de licitações da ANP está 
prevista para outubro deste ano.

Nesse sentido, o Diretor da ANP, John Forman, 
foi a Pernambuco, em fins de dezembro último, para 
constatar o que pode vir a ser uma nova fonte de ri-
queza regional, que complementará a futura refinaria. 
A ANP encaminhou proposta de inclusão da Bacia Per-
nambuco/Paraíba ao Ministério das Minas e Energia, 
que, por sua vez, a submeterá ao Conselho Nacional 
de Política Energética. 

Registre-se que segmento dessa Bacia chegou a 
ser oferecido a investidores potenciais em 2001 e 2002, 
mas isso não lhes despertou maior interesse por falta 
de dados técnicos mais precisos que levassem a uma 
avaliação econômico-financeira segura.

A nova licitação levará em conta 3 fatores: o bônus 
em reais que as empresas concessionárias deverão 
pagar ao Governo Federal (o prazo de concessão da 
exploração é de 27 anos); os investimentos mínimos 
que as empresas deverão realizar na exploração das 
Bacias; e o índice de nacionalização de equipamentos 
e serviços a serem utilizados no processo produtivo.

Sr. Presidente, todo esse esforço da ANP busca 
a auto-suficiência brasileira na produção de petróleo 
– uma meta que não está distante da realidade. Há uma 
expectativa muito grande de que o óleo a ser encontra-
do na Bacia Pernambuco/Paraíba seja óleo leve, cuja 
cotação nos mercados internacionais é muito alta. Sua 
exploração, ademais, exige investimentos mais baixos 
em relação aos outros tipos de óleo encontrados nas 
bacias do litoral do Brasil. Naturalmente, o investimento 
previsto, se viabilizada a fonte de óleo, será de longa 
maturação, pois tal empreendimento não se faz da 
noite para o dia. O importante é que o investimento 
seja programado e não haja desvio de rota, quer da 
ANP, quer do Ministério, na busca da exploração final. 
Esperamos que esse petróleo, se possível de ser en-
contrado e explorado comercialmente, com viabilidade, 
venha a ser transformado pela futura Refinaria Abreu e 
Lima no sul de Pernambuco, reforçando, assim, o pólo 
petroquímico que se projeta para a região.

Era esse o registro que desejava fazer, Sr. Pre-
sidente. 

Muito obrigado a todos pela atenção.
O SR. CARLITO MERSS (PT-SC. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
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dos, com a recente eleição de Evo Morales, na Bolívia, 
e de Michelle Bachelet, no Chile, está às claras a con-
strução histórica de uma nova realidade para os povos 
latino-americanos, após um processo de redemocra-
tização oriunda da derrubada de governos autoritários 
que tanto impediram o desenvolvimento econômico e 
social em andamento. Temos exemplos de governos 
progressistas em várias nações e uma imensa vontade 
política de firmar alianças rumo a uma integração de-
finitiva da América Latina, assim como defenderam, 
no passado, vários de nossos mártires.

Essa integração latino-americana está susten-
tada também por novos governos, por novos perfis de 
administradores públicos, tais como o Presidente do 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (que não mede esfor-
ços pela união e soberania de nossos povos), o Presi-
dente da Venezuela, Hugo Chávez, o Presidente do 
Uruguai, Tabaré Vasquez, e o Presidente da Argentina, 
Néstor Kirchner. 

Em Caracas, no próximo dia 26, durante o Fórum 
Social Mundial, é bem provável que todos eles estejam 
reunidos para uma análise conjunta sobre os camin-
hos da integração latino-americana. Aliás, a Fundação 
Perseu Abramo e o Instituto Maurício Grabois vão pro-
mover, na capital da Venezuela, um amplo seminário 
sobre esse tema, com participação de representantes 
de governos, de partidos e de movimentos sociais. Tra-
ta-se de um excelente momento de debater os avan-
ços e reconhecer as dificuldades nesta nova etapa de 
reencontro cultural, político, social e econômico dos 
países latino-americanos. Esse debate é fundamental, 
ainda mais neste contexto em que vem sendo dado 
destaque à necessidade de implementar o Mercado 
Comum do Sul – MERCOSUL, o qual já conta também 
com a adesão da Venezuela e da Bolívia.

Exemplos do fortalecimento da democracia na 
América Latina são as eleições de lideranças popula-
res. Pela primeira vez na história da América Latina um 
líder indígena foi eleito presidente. Morales, do Movi-
mento ao Socialismo, assumirá o governo da Bolívia 
respaldado por governos de todos os continentes, já 
anunciando metas que vão de encontro aos interesses 
dos Estados Unidos. 

No Chile, no último domingo, pela primeira vez 
uma mulher foi eleita para assumir o Palácio de La 
Moneda, em Santiago. Trata-se de outra representante 
das forças políticas progressistas da nossa América 
Latina. Filha de militar morto pela repressão do Gen-
eral Augusto Pinochet, Michelle Bachelet é mais uma 
figura que surge, com força e entusiasmo, neste novo 
tabuleiro do território latino-americano.

Estou convicto de que esse avanço dos parti-
dos progressistas na América Latina está diretamente 

vinculado à eleição do Presidente Lula no Brasil em 
2002, o primeiro operário e legítimo representante 
das classes populares eleito na história republicana 
brasileira. Portanto, registro que nós, principalmente 
os petistas, temos um tarefa muito importante neste 
ano: a reeleição do Presidente Lula. Pois, caso con-
trário, se os partidos de direita retornarem ao Palácio 
do Planalto, estaremos (o Brasil) contribuindo para o 
retrocesso no processo de integração regional e de 
resistência da América Latina frente ao neoliberalismo. 
Continuaremos sendo conhecidos como o “quintal” 
dos Estados Unidos, sem soberania, sem dignidade, 
sem perspectiva de justiça social e desenvolvimento 
econômico sustentável. 

Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, entre os valores humanos, o trabalho é 
dos mais importantes e dos mais significativos para 
a pessoa. Saber-nos úteis, pelo desempenho de uma 
função proveitosa à comunidade e ao País, eleva-nos 
como cidadãos e realiza-nos como profissionais. Poucas 
experiências doem tanto e tão profundamente quanto 
o desemprego, por nos obstar a prerrogativa de viver 
às custas das próprias forças, assegurando aos que 
de nós dependem uma vida respeitável e honrosa.

Grande pois é a luta dos homens e das mulheres 
pelos postos de trabalho, pelo emprego que lhes ga-
ranta a autonomia financeira e os instrumentos que 
afiancem a solidez econômica e o êxito profissional 
que todos procuram.

Mas infelizmente, Sr. Presidente, parece que os 
dirigentes das indústrias brasileiras não possuem este 
ponto de vista. Segundo matéria jornalística publicada 
pelo Jornal do Brasil, do dia 13 de janeiro de 2006, um 
terço das empresas prevê dispensas até março, devido 
ao desaquecimento da economia.

Os indicadores são preocupantes para o Brasil. 
Decididamente o problema é grave, contribuirá para a 
elevação do desemprego no País, que chegará a um 
patamar que ninguém deseja. Não nos esqueçamos de 
que a intranqüilidade social constitui um dos mais graves 
obstáculos à realização da ação governamental.

Sr. Presidente, esse é o quadro. Como se não 
bastassem os problemas da macroeconomia, há outros 
menores, de solução mais imediata, mas que nem por 
isso têm merecido a atenção devida. Limito-me apenas 
a um deles. Seja às claras, seja sub-repticiamente, os 
atos de demissão estão por vezes contaminados por 
motivos inaceitáveis. 

E aí volto ao mesmo ponto: o que tem que fazer, 
então, Sr. Presidente, o Governo, a fim de reverter 
tamanha perversidade? Que medidas tomará, para 
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amenizar de verdade o suplício de tantos? Aliás, dos 
que mais precisam.

Ora, Sr. Presidente, a melhor política social é 
o emprego, porquanto este, sim, resgata a cidada-
nia, a dignidade e até mesmo a liberdade. A todos os 
brasileiros cumpre-nos dar não apenas a ocupação 
de que precisam, mas a segurança, o bem-estar e o 
conforto que lhes garante a lei.

Diante disto, Sr. Presidente, na era da globalização 
econômica, as relações de trabalho devem ser hones-
tas, edificantes e mutuamente respeitosas. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. NATAN DONADON (PMDB-RO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no último dia 4 de janeiro comemorou-se 
os 24 anos de fundação do Estado de Rondônia, ter-
ra de pessoas comprometidas com um melhor futuro 
para todos.

Desta tribuna, quero parabenizar o povo do meu 
Estado pela passagem de tão importante data, que 
marca mais um ano de incansável luta pela modern-
ização.

Considerado um dos Estados mais produtivos na 
Região Norte do País, Rondônia se destaca no âmbito 
nacional pela produção agropecuária e comercializa-
ção de rebanho bovino, café, soja e outros produtos 
relevantes para a saúde humana.

Queremos, desta tribuna, homenagear os pionei-
ros, os desbravadores que ali chegaram há mais de 
40 anos e que ajudaram no crescimento sustentável 
do Estado.

Parabéns, Rondônia!
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Natan Donadon, 
o Sr. Jorge Alberto, 2º Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Marcus Vicente.

O SR. MARCUS VICENTE (PTB-ES. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, esporte, educação e cidadania são 3 pa-
lavras que têm demonstrado grande vigor ao serem 
conjugadas em projetos sociais. 

O esporte é capaz de socializar, de promover 
desenvolvimento humano, de estimular a formação 
de lideranças e de destacar a importância do coletivo 
para alcançar objetivos comuns. 

Educar pelo esporte permite mostrar e viver dis-
ciplina, valores éticos e autonomia. E, ao caminharmos 
nesse processo, que tomo a liberdade de chamar “físi-
co-pedagógico”, estamos construindo cidadãos mais 

conscientes, mais senhores de sua própria vida, mais 
conectados com sua comunidade, mais determinados 
em fazer melhorar o País.

Nesse sentido, quero destacar o Projeto Bom de 
Bola que, com grande simplicidade, tem alcançado 
ótimos resultados utilizando o tripé esporte-educação-
cidadania. O Bom de Bola atende 624 crianças e ado-
lescentes, entre 5 e 20 anos de idade na região norte 
de Guarapari, Estado do Espírito Santo.

Esse projeto promove gratuitamente, numa pra-
cinha pública do bairro de Santa Mônica, treinamen-
to e competições de futebol de areia para o público 
infanto-juvenil de Setiba, Una, Elza Nader, Paturá, 
Perocão, Jabaraí, Santa Mônica e outras localidades 
próximas. O requisito básico para participar é estar 
matriculado na escola.

Oitenta voluntários trabalham na implantação 
do Bom de Bola, entre eles 2 árbitros da FIFA, o Srs. 
Márcio Rezende Freitas e Paulo César de Oliveira. Seu 
objetivo é a valorização da escola e da comunidade.

Luiz Amor, o fundador dessa iniciativa, aponta, 
entre os resultados alcançados, significativa diminuição 
da evasão escolar, melhor integração entre as comu-
nidades locais e diminuição da marginalidade infanto-
juvenil na região norte de Guarapari.

De fato, a atividade esportiva tem sido aponta-
da pelas Nações Unidas como forte instrumento para 
a redução da violência entre jovens, bem como uma 
oportunidade para o desenvolvimento de habilidades 
de cooperação e solidariedade. 

O esporte é, sobretudo, um excelente meio para 
construir relações de amizade e para apoiar o floresci-
mento do sentimento de pertencimento que todo indi-
víduo deve ter em relação ao ambiente em que vive. 

A falta desse sentimento de pertencimento e de 
relações de amizade e solidariedade podem favorecer, 
segundo a pesquisadora Miriam Abramovay, que estu-
da a violência nas escolas, o surgimento de comporta-
mentos hostis, pequenas incivilidades e distanciamento 
da escola, características que sabemos estar cada vez 
mais presentes nas nossas escolas.

Gostaria de destacar ainda, Sr. Presidente, o tra-
balho das pessoas envolvidas nesse projeto. Voluntá-
rio é aquele indivíduo que, consciente dos problemas 
que o cercam, parte para a ação, doa seu tempo, seu 
talento e seu esforço por uma causa, por uma idéia. 
Parabenizo os voluntários envolvidos na implementa-
ção do Bom de Bola por seu altruísmo e solidariedade 
com a comunidade de Guarapari.

E, concluo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, lembrando Jacques Delors que, ao destacar o 
aprender a conviver como um dos quatro pilares da 
educação, menciona o desporto como oportunidade 
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ímpar para ultrapassar diferenças e valorizar o esforço 
comum. Para Jacques Delors, o esporte é uma vaci-
na contra a violência, na medida em que exige coe-
xistência e conhecimento do outro, e, estes levam ao 
respeito mútuo.

Muito obrigado.
O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pronuncia o seguinte 

discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na 
oportunidade que saúdo a Cooperativa Regional Itaipu 
– COOPERITAIPU pela realização do VIII Itaipu Rural 
Show, de 18 a 21 de janeiro de 2006, no Município de 
Pinhalzinho, Santa Catarina, parabenizo o Presidente 
da entidade, Sr. Marcos Antonio Zordan, e o Sr. Arno 
Pandolfo, Coordenador do Evento.

O VIII Itaipu Rural Show tem o objetivo de dis-
ponibilizar experiências e resultados de pesquisas 
tecnológicas nas culturas de milho, soja, feijão, trigo, 
pastagens para gado leiteiro, parreiras, citros, plantas 
medicinais, suinocultura e avicultura, além de propor-
cionar a troca de experiências entre os agricultores, 
técnicos e agroindustrias da região oeste de Santa 
Catarina.

O evento destina-se a pequenos agricultores fa-
miliares, pequenos empresários rurais, jovens, técni-
cos agrícolas, lideranças governamentais e todos os 
segmentos da cadeia produtiva envolvida. No ano de 
2004 contou com a presença de mais de 20 mil agri-
cultores vindos de várias regiões de Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Sul, sendo esperada este ano 
igual número de agricultores, nesta 8ª edição.

As atividades do evento constituem um momen-
to importante no qual os agricultores assimilam no-
vas tecnologias e buscam informações, intercâmbio 
e troca de experiências visando à organização das 
propriedades, à melhora de processos produtivos e à 
obtenção de resultados econômicos para o bem-estar 
das famílias associadas.

A área de atuação do VIII Itaipu Rural Show abran-
ge mais de 12 mil pequenos produtores rurais, soman-
do 45 mil hectares de milho, 5 mil hectares de soja, 3 
mil de feijão, 950 de citros e 90 de uva, além de outras 
espécies frutíferas, 10 mil hectares de fumo, 3.900 hec-
tares de pastagens e 15 mil cabeças de gado leiteiro, 
com uma média de 12 cabeças por família.

Saliento que a COOPERITAIPU recebe 90 mil 
litros de leite por dia, tem produção de 8.500 suínos 
por mês e 250 aviários, com produção média de 3 mi-
lhões de aves a cada 60 dias.

A COOPERITAIPU, em 2002, duplicou sua área 
para proporcionar aos 2.060 produtores rurais as-
sociados de todo o oeste catarinense um centro de 
treinamento, informações e difusão de tecnologias, 

tendo adquirindo em 2005 mais 3 hectares, anexos à 
área anterior.

A participação do Governo Federal, via Ministério 
da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Desen-
volvimento Agropecuário e Cooperativismo, propor-
cionará condições para que os agricultores da região 
possam ampliar, difundir e inovar sua técnicas no de-
senvolvimento de seu ofício, a agricultura familiar.

Assim, mais uma vez, apoiando este evento e 
liberando recursos no montante de R$65 mil, o Gover-
no Federal oferece aos agricultores a oportunidade de 
contato com novos métodos de produção, alternativas 
de renda para a propriedade rural, tendo como foco 
principal a melhora e o aperfeiçoamento técnico, pos-
sibilitando estabilidade e permanência do agricultor 
familiar no campo, consolidando o desenvolvimento 
auto-sustentável nos aspectos econômicos, sociais, 
ambientais e ampliando a capacidade de organização 
dos produtores, com o intuito de estimular a perma-
nência da família no meio rural.

 O SR. GUILHERME MENEZES (PT-BA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com enorme pesar que registro o trágico 
falecimento do Sr. Jovino Teixeira dos Santos, morador 
do Município de Palmas de Monte Alto, na Bahia.

Casado com a Sra. Onélia Neves dos Santos há 
53 anos e pai de 4 filhos, um dos quais já falecido, o 
Sr. Jovino sempre foi um cidadão atuante, lutador das 
causas coletivas. 

Militou em diversas entidades; foi fundador do 
Partido dos Trabalhadores naquele Município. Partici-
pou também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
da Cooperativa Agropecuária e era presidente da As-
sociação Rural do Município. 

Foi vitimado por um ataque de abelhas enquan-
to cuidava de sua roça. Seu falecimento é motivo de 
enorme tristeza para todos nós. 

Esperamos que sua família e amigos encontrem 
consolo no orgulho de ter partilhado da vida de tão 
grande homem.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para solicitar à di-
reção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) 
e à Secretaria Nacional de Meio Ambiente agilidade 
na aprovação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para a 
desapropriação da Fazenda Cachoeira no Município 
sul-mato-grossense de Bodoquena.

A área encontra-se em processo adiantado de 
negociação entre o proprietário e o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que, in-
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clusive, dispõe de recursos para a aquisição da pro-
priedade. A ação coordenada pela Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI) e o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Bodoquena vai permitir 
o assentamento de aproximadamente 200 famílias. 
No entanto, como determina o novo ritual sumário, a 
criação do assentamento depende de aprovação pré-
via do IBAMA. 

Pelas informações extra-oficiais, interesses incon-
fessáveis de um megaempresário da área de turismo, 
com forte influência política e empresarial no Municí-
pio de Bonito, vêm dificultando a liberação da licença 
ambiental. Sei que na Fazenda Cachoeira há um dos 
nascedouros do Betione, de extrema beleza e cartão 
postal para Bodoquena e região. Tenho confiança no 
trabalho a ser desenvolvido pelos técnicos do IBAMA 
e pelo próprio INCRA no sentido de garantir a criação 
de uma reserva legal que venha a proteger as matas 
ciliares, encostas e cabeceiras das escarpas. 

Acrescento ainda que a consciência ambiental 
vem crescendo junto aos trabalhadores rurais, com 
boa parte dos filhos recebendo formação de técnicos 
agrícolas, formados dentro da visão do desenvolvi-
mento sustentável e no extrativismo, e que a própria 
comunidade agora se mobiliza para criar as reservas 
de patrimônio particular, enxergando no ecoturismo 
uma alternativa de renda para as suas famílias. 

Faço esse relato para reforçar que a consciência 
ambiental e a realização de um estudo técnico sério 
podem evitar dolorosos equívocos, como o ocorrido 
no Assentamento Canaã, área próxima à fazenda a 
ser desapropriada, onde parte do local foi degradada 
em razão das lacunas da legislação ambiental vigen-
te há 25 anos. 

Acredito que, após as medidas cabíveis, as famí-
lias que serão beneficiadas com a criação do assenta-
mento vão ter a mesma preocupação ambiental e, com 
certeza, visar a um sério desenvolvimento sustentável, 
além de dinamizarem o comércio do Município de Bo-
doquena e região. 

O nosso grande desafio, Sr. Presidente, é permi-
tir uma interação harmônica entre o homem e o meio 
ambiente, o que resulta em consciência ecológica, 
fonte de qualidade de vida e produção sustentável 
para todos nós. 

Conheço a sensibilidade e a sensatez da Minis-
tra do Meio Ambiente, Marina Silva, com a pequena 
propriedade. Por isso confio numa solução à altura das 
necessidades aqui apresentadas.

Muito obrigado pela atenção recebida.
 O SR. JOÃO MENDES DE JESUS (PSB-RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, dirijo-me aos meus nobres pares para 

relatar-lhes o importante trabalho cívico e social reali-
zado pelo Rotary Club de Porciúncula – Distrito 4750 
-, entidade esta que orgulha o povo porciunculense, 
já que os serviços prestados são de incomensurável 
valia, pois se tratam de ajuda humanitária e, portanto, 
de amor ao próximo.

O Rotary Club de Porciúncula foi fundado em 12 
de setembro de 1977. Há 28 anos luta para que as 
pessoas possam ter uma vida melhor e justa, no que 
se refere às condições sociais que, muitas vezes, não 
condizem com a dignidade humana e com os ensina-
mentos de Jesus Cristo.

Essa luta, incessante, faz com que seu presi-
dente, na pessoa do Sr. Noel Francisco, transforme-
se, juntamente com a diretoria, em um operário das 
causas nobres – ajudar os necessitados sem nada 
esperar em troca.

Srs. Deputados, o Rotary Club de Porciúncula re-
alizou importantes serviços à comunidade no ano de 
2005. Por intermédio da liderança de Noel Francisco, 
foi possível realizar palestras com autoridades munici-
pais e do Estado do Rio de Janeiro, a fim de promover 
maior contato daqueles que mandam com a socieda-
de porciunculense, que mostrou suas necessidades e 
apresentou reivindicações.

Além disso, foram realizadas as seguintes ações: 
doação, com a ajuda da Ampla, de 515 quilos de alimen-
tos à Creche Amiguinhos de Jesus, que atende a 52 
crianças pobres; doação de 96 quilos de arroz e feijão 
ao Lar dos Velhos; doação de 120 quilos de arroz aos 
desabrigados da última enchente em Aperibé; e apoio 
aos jovens Thiago e Aldo, respectivamente campeão e 
vice-campeão estadual e brasileiro de jiu-jitsu.

Mas o Rotary – Distrito 4750 – não parou por aí. 
Realizou a campanha Faça uma criança sorrir neste 
Natal, quando arrecadou centenas de brinquedos para 
as crianças carentes; promoveu campanhas educativas 
cujos temas foram: gravidez precoce, drogas lícitas e ilí-
citas; meio ambiente, limpeza urbana, dentre outras.

Atualmente, o Rotary Club de Porciúncula está 
lutando para adquirir um aparelho de Raios X, com o 
objetivo de doá-lo à Associação Hospital de Porciún-
cula. O aparelho é muito caro, e por isso se faz neces-
sário formalizar parceria com entidades que queiram 
se envolver com essa nobre causa. Como se vê, Srs. 
Deputados, o Rotary de Porciúncula é uma das enti-
dades mais importantes da região noroeste do Esta-
do do Rio de Janeiro e, à sua frente está um homem 
da estatura de Noel Francisco, reeleito para o biênio 
2006/2007.

Parabéns, Rotary! Parabéns, Noel Francisco!
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Sr. Presidente, solicito que este discurso seja 
veiculado nos órgãos de comunicação da Casa e no 
programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
tive a oportunidade de receber do Prefeito da cidade 
de Natividade, no Estado do Rio de Janeiro, Luiz Car-
los Machado, e de seu Secretário de Saúde, Francisco 
Martins, um convite para estar presente à inauguração 
do Programa de Atenção à Saúde Auditiva – PROASA, 
que oferecerá à população dos Municípios do noroeste 
fluminense e das regiões serrana e norte amplo atendi-
mento auditivo, desde o mais simples procedimento até 
intervenções complexas como a instalação de próteses 
auditivas. Esse projeto, fruto da obstinação dos homens 
públicos de Natividade, tem o apoio do Ministério da 
Saúde e também da Secretaria Estadual de Saúde, o 
que mostra na prática que só com a colaboração res-
ponsável entre os diversos níveis de poder é possível 
conseguir e consolidar conquistas importantes para a 
população de cada cidade brasileira. 

Parabéns ao Prefeito e ao Secretário pela bela 
iniciativa e também pelo Centro de Atenção Psicosso-
cial, criado de acordo com os patamares estabelecidos 
pelo movimento de luta antimanicomial, bem como pelo 
Centro de Especialidades Odontológicas implantado 
naquele Município.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, tive o prazer de estar 

na cidade de São Gonçalo, acompanhado de com-
panheiros como o Prefeito de Nova Iguaçu, Lindberg 
Farias, o Vereador Miguel Moraes, o representante do 
Ministério da Educação no Estado do Rio de Janeiro, 
Prof. William Campos e mais companheiros, durante 
a cerimônia de assinatura de convênio que permitirá 
a construção de uma Escola Técnica naquela cidade 
que é uma das mais populosas e necessitadas da re-
gião metropolitana do Rio. Há tempos São Gonçalo 
reclama da falta de uma escola capaz de oferecer for-
mação profissional superior e de qualidade para seus 
jovens. E somente diante da sensibilidade social do 
presidente Lula é que foi possível tornar esse sonho 
realidade. Como Parlamentar, trabalhei em Brasília no 
sentido de ajudar que esse antigo sonho de São Gon-
çalo se tornasse realidade. 

Quero ressaltar também a obstinação e a luta in-
cansável da Prefeita Aparecida Panisset. Sem dúvida, 
a batalha travada por ela em Brasília para viabilizar 
esse investimento do Governo Federal foi fundamen-
tal. É preciso falar da habilidade da Profa. Panisset 
de conseguir recursos para a sua cidade, evitando 
esbarrar na política pequena que faz de diferenças 

partidárias obstáculo para o verdadeiro crescimento 
e desenvolvimento de nossas cidades. Com a criação 
do Centros Federais de Educação Tecnológica de São 
Gonçalo (CEFET), quase mil jovens poderão vislum-
brar um futuro melhor, com a possibilidade efetiva de 
aprender uma profissão e construir uma carreira que 
garanta boas condições de vida para seus familiares. 
Sei bem da importância que tem uma escola técnica 
porque fui eu próprio formado em uma delas, no caso 
a chamada “escolinha” de formação de profissionais 
metalúrgicos do estaleiro Verolme, em Angra dos Reis. 
Foi através dela que dei início à minha vida profissio-
nal e, posteriormente, à minha militância política pelo 
sindicato dos metalúrgicos de Angra. 

Quero parabenizar mais uma vez a Prefeita Apa-
recida Panisset, o Presidente Lula e todos os envol-
vidos no processo que possibilitará, já no fim deste 
ano, que estejam sendo realizadas as primeiras pro-
vas de admissão nos cursos da Escola Técnica de 
São Gonçalo. 

São estas as minhas palavras Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, não tive a oportunidade de aplaudir 
o balanço altamente favorável das ações desenvolvi-
das pelo Ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, 
principalmente nesse triênio de sucesso do Governo 
Federal.

Nunca uma gestão ministerial trabalhou com tanto 
afinco para que o nosso turismo possa ser tudo aquilo 
que a natureza oferece ao mundo inteiro.

O turismo no Brasil apresenta um cenário am-
plamente favorável, com crescimento constante em 
todos os indicadores.

Desde a criação do Ministério do Turismo, em 1º 
de janeiro de 2003, as divisas geradas pelo turismo 
dobraram: saíram do patamar de 1,998 bilhão de dó-
lares em 2002 e deverão chegar a 4 bilhões de dóla-
res em 2005. 

Esse não é o único indicador de crescimento do 
setor nos últimos 3 anos. 

Os turistas estrangeiros, que somaram 3,783 mi-
lhões em 2002, podem alcançar os 5,6 milhões neste 
ano, um aumento de 48%. 

Sr. Presidente, são 48% de aumento, o que ajudou 
a gerar milhares de novos postos de trabalho, tanto na 
cidade como no campo, com o turismo rural.

Foi criado o Plano Nacional de Turismo, a Comis-
são Permanente de Turismo da Câmara dos Deputados 
e a Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado 
Federal, que ampliaram a discussão e a aprovação de 
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recursos para o Ministério do Turismo, sendo palcos de 
importantes ações para o turismo brasileiro.

Desembarques internacionais, nacionais, recei-
ta cambial, considerados os principais indicadores 
de crescimento do turismo, apresentam constantes 
aumentos de desempenho. Os desembarques inter-
nacionais, que incluem brasileiros voltando ao País, 
nesses 3 anos saíram de 4,6 milhões e devem fechar 
o ano em 6,9 milhões, 49,8% a mais. 

Por outro lado, os desembarques de vôos nacio-
nais tiveram aumento de 33%, ao passarem de 33 mi-
lhões para cerca de 44 milhões de passageiros. Com 
a retração ocorrida em 2003, se compararmos apenas 
os 2 últimos anos, o índice de crescimento ultrapassa 
40% (de 30,7 milhões para 44 milhões). 

Outro importante ponto de sucesso da gestão 
Mares Guia: foi estupenda a avaliação feita pelo Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, a movimentação eco-
nômica do turismo gerou 560 mil empregos (100 mil, 
210 mil e 250 mil, respectivamente, nesses 3 anos). 
Somente a rede hoteleira realizará, de 2005 a 2008, 
investimentos de 3,5 bilhões de reais em 137 empre-
endimentos, com a construção de 25 mil unidades ha-
bitacionais, que devem gerar 16 mil empregos diretos 
e 70 mil indiretos. 

Temos a certeza absoluta de que o turismo, que 
está sendo muito prestigiado pelo Presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, será uma das gratas e importantes 
surpresas positivas na gestão do Governo Federal.

Parabéns ao Ministro Mares Guia e a sua brilhan-
te equipe pelo sucesso nesse triênio.

Muito obrigado.
 O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, foi com muita indignação que toma-
mos conhecimento, há poucos dias, dos dados da 
última pesquisa realizada pela Organização Mundial 
de Saúde sobre a violência contra a mulher em vários 
países, entre eles o Brasil.

Em pleno Terceiro Milênio, quando nos orgulha-
mos da sofisticação que alcançamos na Ciência e na 
Tecnologia, é chocante a constatação de que ainda 
nos encontramos em patamares tão vergonhosos de 
barbárie e discriminação. Basta dizer que um terço da 
população feminina mundial, segundo apurado, já foi 
vítima de alguma forma de violência na infância, na 
adolescência ou na idade adulta. 

Índices gerais demonstram que a forma mais cor-
rente de violência é praticada por alguém da família ou 
pelo próprio companheiro, o que representa desgaste 
emocional muito mais grave do que aquele provocado 
pela violência cometida por um estranho. Verificou-se 
ainda que, justamente pelo fato de os agressores se-

rem pessoas próximas, há grande percentual de casos 
que jamais são denunciados, o que faz presumir que 
o número é ainda maior do que se imagina.

O estudo baseou-se em entrevistas com mais de 
24 mil mulheres, distribuídas em áreas rurais e urbanas 
de 10 países: Bangladesh, Etiópia, Japão, Namíbia, 
Peru, Samoa, Sérvia e Montenegro, Tailândia e Tan-
zânia, além do Brasil. Os índices de violência variam 
e revelam a mentalidade difundida entre homens e 
mulheres acerca do problema. Em alguns países, de-
terminadas condutas são consideradas merecedoras 
de violência, como infidelidade ou desobediência. Em 
outros, os maridos sentem-se no direito de violentar as 
próprias esposas em nome da obrigatoriedade do sexo. 
Em quase todos, porém, verificou-se a freqüência das 
agressões físicas e emocionais, como chutes, socos, 
ameaças, chantagens e todo tipo de humilhação. Nes-
ses casos, o efeito tem-se mostrado devastador, não 
apenas para a própria mulher, mas também e princi-
palmente para as crianças que testemunham as agres-
sões, em geral cometidas pelo pai contra a mãe.

Muito infelizmente, Sr. Presidente, o Brasil compa-
rece de forma significativa nos números apresentados 
pela pesquisa. Embora mais associada à pobreza e 
à marginalização, a violência contra a mulher é prati-
cada em todas as classes sociais e assume diversas 
modalidades. Assim, a discriminação salarial, o assé-
dio sexual, a falta de atendimento médico específico, 
a intimidação e todas as formas de manifestação de 
menosprezo pela mulher e seu papel na sociedade.

Desde a década de 70, a Organização das Na-
ções Unidas vem promovendo acordos internacionais 
no sentido da eliminação da violência contra a mulher. 
Buscando fazer valer, em princípio e a favor da mu-
lher, a totalidade dos direitos humanos, a ONU vem 
insistindo nas prerrogativas femininas, em especial 
no campo da sexualidade, da reprodução e da as-
sistência médica especial. Nesses termos, é claro o 
repúdio contra alegações de cunho cultural, que pro-
curam justificar a violência por meio da tradição ou de 
crenças religiosas quaisquer. O objetivo é consolidar 
cultura universal de valorização da figura feminina, 
como titular inquestionável de direitos elementares: 
à vida, à liberdade, à integridade física e psicológica, 
à educação em todos os níveis, à saúde, ao trabalho 
em condições equivalentes àquelas usufruídas pelo 
homem, em funções similares.

Esperamos realmente, Sr. Presidente, que o Brasil 
assuma posição de vanguarda na luta pelos direitos 
da mulher, especialmente pela eliminação de todas as 
práticas de violência, individuais ou institucionalizadas. 
É preciso reconhecer que a permanência do Brasil no 
ranking dos países em que mais se maltrata a mulher 
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é motivo de vergonha nacional, que desmerece todos 
os esforços que fazemos para ingressarmos no mundo 
desenvolvido e atenta contra os mais elevados valores 
da civilização que pretendemos preconizar em todas 
as ocasiões.

O Governo Federal deve, pois, encarar como prio-
ridade o combate à violência contra a mulher, mediante 
a adoção de políticas efetivas, a exemplo do que foi feito 
com a criação da Delegacia da Mulher, e a realização 
de campanhas de amplo alcance educativo. Por meio 
delas, não apenas os homens, mas sobretudo as mu-
lheres deverão assimilar a extensão de seus direitos 
como pessoa humana e cidadã, sendo encorajadas a 
denunciar os maus-tratos por parte de parentes ou de 
maridos, na certeza de que estes serão punidos pelo 
rigor da lei e pelo repúdio da sociedade.

De nossa parte, Sr. Presidente, esperamos que 
esta Casa intensifique seu trabalho em defesa da mu-
lher brasileira, por todas as medidas e intervenções 
cabíveis, como tarefa prioritária de civilidade, cidadania 
e democracia, valores que devem nortear a atividade 
legislativa, em todas as circunstâncias.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ILDEU ARAÚJO (PP-SP. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é com imensa honra que venho a esta tribuna 
homenagear um grande homem e político que faleceu 
neste domingo, dia 15 de janeiro de 2006, deixando 
saudades e enorme vazio na história política de Ame-
ricana. Refiro-me ao Dr. Waldemar Tebaldi.

Desde pequeno sentiu na pele o que é ser crian-
ça pobre, tendo de trabalhar para ajudar a família, o 
mais velho dos 7 filhos dos imigrantes italianos Ângelo 
Tebaldi e Constância Bonaldo Tebaldi.

Das dificuldades de sua infância tirou forças para 
tentar mudar de vida e, aos 13 anos de idade, embar-
cou num trem para São Paulo, sem apoio da família. 
Hospedando-se na casa de uma tia, trabalhou em uma 
marmoraria; depois passou a torneiro mecânico; e, aos 
16 anos de idade, decidiu voltar para Martim Francisco 
porque seu pai estava doente e não podia mais cuidar 
do sustento da família. 

Na chegada a Mogi Mirim se encantou pelo telé-
grafo e pediu ao chefe da estação ferroviária, Manoel 
Francisco Clemente, que o ensinasse o ofício. Com o 
consentimento do pai, começou a aprender no período 
noturno. Depois de 3 meses começou a trabalhar na 
Companhia Mogiana. Em seguida trabalhou na Com-
panhia Araraquarense e na Companhia Sorocabana.

Mudou para o Rio de Janeiro, onde trabalhou 
como telegrafista nos Correios, na Central do Brasil, 
na Associated Press e no Ministério da Justiça. No Rio 

conheceu Luiza, sua esposa, com quem teve 2 filhos: 
Waldemar Tebaldi Júnior e Heloísa Tebaldi.

Ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, onde foi representante de turma por 6 anos e 
presidente do Conselho de Representantes da Facul-
dade de Medicina por 5 anos.

Formou-se médico especialista em Oncologia. 
Foi para Americana na década de 60, transferido como 
médico do Estado, cargo que ocupou durante 37 anos. 
Assumiu o cargo de médico do Centro de Saúde de 
Americana, onde chegou ao posto de chefe e trabalhou 
durante 12 anos. Também atuava como médico parti-
cular. Tebaldi era o único médico cirurgião que residia 
na cidade e, por isso, era profissional muito requisi-
tado. Ele costumava atender gratuitamente pessoas 
que não podiam pagar as consultas ou aceitar como 
remuneração o pagamento em espécie, como leitoas 
e galinhas. Além de não cobrar consultas de pacien-
tes pobres, ele também os ajudava com a doação dos 
remédios necessários para o tratamento. A escolha da 
profissão de médico veio da vontade que possuía de 
ajudar as pessoas. 

Foi eleito Vereador e fundou o MDB (Movimento 
Democrático Brasileiro) em Americana. Reeleito, pre-
sidiu a Câmara Municipal no biênio 1967/1968. Foi 
preso político em 1969, durante o regime militar, por 
10 meses, no Presídio Tiradentes, em São Paulo. 

Foi eleito Prefeito de Americana pela primeira vez 
em 1977 e inaugurou o Hospital Municipal que recebeu 
o nome dele. Assumiu pela segunda vez a Prefeitura 
em 1989. E novamente foi eleito em 1997, tendo sido 
reeleito em 2000, quando teve de se afastar da cadeira 
de Prefeito por problemas de saúde.

Além de político e médico, Waldemar Tebaldi se 
aventurou pelos campos da Literatura. Publicou 3 li-
vros: Meus Sonhos em Prosa e Verso; Entre a Cela e 
o Céu; e Uma Outra História.

Era homem simples, gostava de ler e escrever, 
apreciava a vida no campo e uma boa pescaria. Gos-
tava da música sertaneja de raiz e tinha grande capa-
cidade de cativar as pessoas.

O Ex-Prefeito governou baseado no tripé saúde, 
educação e habitação. Para a cidade, sua gestão como 
Prefeito foi marcada pelas obras e pela dedicação de 
uma vida inteira a Americana. Ele tinha como princípios 
fundamentais para o homem público a honestidade, 
a honra e a dignidade. Foi e será símbolo da política 
americanense.

Esse grande exemplo de vida, como a maioria 
dos habitantes deste País, teve as suas dificuldades 
e com muito empenho as superou.

É exemplo de vida, sim, afirmo com apreço, a 
história de Waldemar Tebaldi.
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Sr. Presidente, solicito a V.Exª que autorize a di-
vulgação deste pronunciamento no Jornal da Câmara 
e no Programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PTB-SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em 1996 começaram a ser instaladas no 
País as agências reguladoras, como instrumentos de 
modernização do Estado brasileiro.

Mesmo antes de constituídas, houve intensa 
discussão sobre seus objetivos, finalidades, contro-
les, gestão independente, receitas, quadro funcional, 
fiscalização, auditoria e qualidade dos serviços e re-
ajustes de tarifas, dentre outros pontos de interesse 
da sociedade.

Em 2003, o Instituto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor, após exaustivo trabalho de coleta de dados 
e de informações, resolveu examinar o desempenho 
das agências reguladoras, avaliando-as com notas 
de 1 a 10. 

Pelas milhares de queixas protocoladas mensal-
mente nos órgãos de defesa do consumidor – PRO-
CONs, Delegacias, Ministério da Justiça -, as agências 
reguladoras não estão cumprindo o papel de proteger 
os consumidores, não agem com a devida clareza 
ao tomar decisões para fiscalizar e regulamentar os 
setores de telefonia, energia elétrica, sistema finan-
ceiro, planos de saúde, medicamentos, qualidade de 
combustíveis, segurança de pesos e medidas, geren-
ciamento dos recursos hídricos e inspeção de produ-
tos de origem animal e vegetal, bebidas, agrotóxicos, 
dentre outros.

É verdade que essa importante matéria vem sen-
do debatida com freqüência no Congresso Nacional, 
pois é necessário criar estrutura institucional sólida 
do marco regulatório para proteger os usuários e os 
consumidores e propiciar clima favorável e seguro aos 
investidores privados em nosso País, principalmente em 
energia elétrica, telecomunicações, rodovias, ferrovias, 
hidrovias, portos e saneamento ambiental.

É necessário o aperfeiçoamento dos instrumentos 
de controle social das agências reguladoras, como a 
obrigatoriedade de terem Ouvidorias; a manutenção 
dos atuais contratos com as empresas operadoras; a 
não-coincidência do mandato dos diretores das Agên-
cias com o do Presidente da República; a definição de 
políticas de concorrência de cada setor; o estabeleci-
mento de padrões mínimos de qualidade dos serviços; e 
transparência total na fixação de reajustes de tarifas.

Quero registrar a minha confiança nas autorida-
des constituídas deste País, nas entidades de defesa 
dos consumidores, na diretoria das agências regula-
doras e nas instituições representantes de investidores 

privados para que encontrem consenso justo para to-
das as partes interessadas. Arcabouço de propositura 
legislativa pode ser elaborado em um dia. Mas, para 
ser consistente, terá de ser evocada a experiência de 
dezenas de anos de técnicos, profissionais habilitados 
e de consultores que trabalham com competência e 
dedicação nesses importantes setores da economia 
nacional.

Que Deus nos abençoe para encontrarmos o 
melhor caminho para a prosperidade de todos, por um 
Brasil que faça jus às suas riquezas, com dignidade 
e igualdade.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Existem acordos diplomáticos que garantem a 

deportação de indivíduos para sua nação de origem 
sem que tenham sido humilhados, maltratados ou 
torturados por terem cometido barbaridades, grandes 
dolos e atos violentos.

As atitudes comprovadas de terrorismo não po-
dem ficar impunes nem sem julgamento em qualquer 
país. Há que se punir com o rigor das legislações 
existentes ou mesmo modificá-las, se preciso for, para 
adequá-las contra os indivíduos criminosos, bandidos, 
assassinos, traficantes, terroristas e extremistas que 
assustam e denigrem a humanidade.

O terrorismo é o maior modelo da covardia, da 
banalidade e do desamor que transforma alguns desas-
trados em heróis. Porém, faz milhões de escravos do 
medo, da depressão, da insegurança e da injustiça.

Regras devem ser estabelecidas e cumpridas 
para a valorização da cooperação e do respeito entre 
os povos, ressaltando a permanência da paz univer-
sal, eliminando os atos de violência e o extremismo. A 
paz que desejamos não deve ser apenas um símbolo, 
uma canção ou uma cortesia; deve ser a estrela que 
faz brilhar os corações para uma coexistência pacífica 
e harmoniosa.

Antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo, o his-
toriador grego Políbio escreveu: “Uma paz honrosa, 
fundada na justiça, certamente é o que há de mais belo 
e vantajoso; porém, uma paz que nasce da covardia e 
da desonra é o que há de mais aviltante e nocivo”.

Por isso, é importante a construção da paz mun-
dial com fundamentos no direito, na eqüidade, na justiça 
e na soberania dos povos, visto que a pacificidade 
enaltece a cidadania e realça a dignidade humana. E, 
para mantê-la, são necessárias novas normas legislati-
vas antiterroristas, regras de detenção sem a oferta de 
asilo político e rigorosa punição para os praticantes de 
atentados e de ataques contra a civilidade, a condição 
humanitária internacional e a fraternidade que deve 
florescer nas nossas vidas todos os dias do ano. 
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Sr. Presidente, se alguns admiram e gostam de 
guerra, deveriam dirigir seus talentos e esforços contra 
a fome, a miséria, o analfabetismo, as desigualdades 
raciais, sociais, econômicas e regionais. 

Deus está sempre ao lado dos pequeninos, dos 
humildes, dos fracos, dos oprimidos e dos sedentos 
da Sua palavra, para que possam praticá-la no cotidi-
ano e ressaltar a paz. 

Que este início de ano seja um momento de 
reflexão, sobretudo de ação; que tenhamos força e 
união para derrotar as angústias dos menos favoreci-
dos; que tenhamos solidariedade, a fim de aproveitar 
a vitória compartilhando-a com todos por meio da paz 
universal.

Sr. Presidente, solicito a V.Exª que autorize a 
divulgação do meu pronunciamento pelos órgãos de 
comunicação desta Casa legislativa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO TOTA (PP-AC. Pronuncia o seguinte 

discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
inauguração esta semana da ponte que liga Iñapari, 
no Peru, a Assis Brasil, no Acre, é uma das notícias 
mais alvissareiras para o desenvolvimento e o conse-
qüente progresso em todos os níveis de uma popula-
ção que sabe muito bem das dificuldades e vicissitudes 
de se viver nesse rincão mais ocidental do território 
brasileiro. É o resultado do enfrentamento de toda uma 
floresta vasta, exuberante e de difícil penetração que 
cobrou caro a todos os pioneiros que decidiram ali se 
instalar, a despeito de todos os perigos e limitações 
numa zona fronteiriça de difícil acesso até bem pouco 
tempo atrás.

Sem embargo, as BRs 364 e 317 foram um mar-
co na conquista do interior acreano, onde o acesso, 
periódico e de lenta penetração, ficava à mercê das 
águas e afluentes principais dos Rios Acre, Purus e 
Juruá. Se o Estado do Acre deve seu ingresso no mapa 
brasileiro aos seringueiros destemidos que se lançaram 
rio acima à procura da Hevea brasiliensis, a partir dos 
anos 60 foi o ronco das máquinas e a determinação 
de integrar esse lado brasileiro ao resto do Brasil que 
possibilitaram a entrada de uma leva populacional com 
o ímpeto definitivo de ficar e fazer crescer o terreno 
escolhido, por meio do extrativismo tradicional, da ag-
ricultura ou da pata do boi.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nunca é 
demais lembrar que essa transoceânica pode muito 
bem representar a redenção definitiva da economia 
acreana e um promissor corredor de exportação para 
os produtos brasileiros, seja da Amazônia Legal, seja 
mesmo das outras regiões produtoras brasileiras, es-
pecialmente o Sudeste industrial ou o agribusiness do 
Centro-Oeste. A grande alavanca vem do fato de que 

a ligação com o litoral peruano representa a chance 
de chegar aos mercados asiáticos via Pacífico, sonho 
acalentado por muitos Governos e visionários, mas 
somente agora colocado em prática através de uma 
rodovia que rasga floresta e invade o altiplano andino 
peruano.

A ponte sobre o Rio Acre, na tríplice fronteira de 
Assis Brasil (Brasil, Bolívia e Peru), deverá ser um cen-
tro disseminador de negócios, um comércio de amplas 
perspectivas e um pólo fértil para a implantação do 
agronegócio e da indústria sustentável, sem dúvida a 
vocação econômica dessa parte acreana que agora vai 
desfrutar a possibilidade de servir de saída brasileira 
para os portos peruanos do Pacífico Sul. É preciso 
ressaltar, no entanto, a determinação do Governo do 
Estado e o apoio inconteste do Governo Federal em 
tornar esse sonho realidade ao asfaltar a BR-317 até a 
fronteira e assegurar o apoio financeiro para a comple-
mentação da rodovia na Amazônia peruana. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é evidente 
que a conclusão da rodovia, em ambas as partes, vai 
estimular uma série de atividades econômicas e, ao 
mesmo tempo, chamar a atenção até mesmo para o 
potencial turístico que essa região, ate bem pouco 
tempo inóspita, apresenta. É a chance de o brasileiro 
destemido e ávido por aventuras inusitadas adentrar 
o Peru para conhecer de perto o altiplano e as bele-
zas indecifráveis dos Andes e da civilização inca, sem 
falar das possibilidades de se chegar às praias gela-
das da costa peruana e aproveitar os quilômetros já 
asfaltados da Transandina e chegar até o Chile e a 
Argentina. Enfim, um leque incomensurável de possi-
bilidades que essa estrada vai abrir para a integração 
de toda a América Latina, com o decisivo esforço e 
determinação acreanos.

Muito obrigado.
 O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ressalto desta tribuna a importância do momento 
político por que passa o País e a instituição legislativa, 
o Congresso Nacional, em especial a Câmara Federal. 
O momento exige uma mudança de postura e a recu-
peração da imagem do político, da política e da forma 
de fazer política.

Certamente trata-se do modelo da política moder-
na, trabalho e resultados. É nessa política que acredito 
como cidadão, pai de família e, hoje, líder político.

Redução do período do recesso parlamentar, 
hoje de 90 dias. Esse período é muito longo. Os traba-
lhadores do País têm, no máximo, 30 dias de repouso 
remunerado – férias. Nossos filhos estudantes também 
não têm mais 90 dias de férias. 
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A sociedade brasileira, em especial o eleitor, di-
ante da conjuntura econômico-financeira do País, não 
aceita o pagamento por convocações extraordinárias. 
Os tempos mudaram.

O projeto em que se propõe a redução do recesso 
para 45 dias, sem a permissão do pagamento de ajuda 
de custo relativamente a convocações extraordinárias, 
é necessário e conta com o meu apoio. Representa 
uma vitória da política brasileira.

 A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, há uma positiva sincronia entre a preocu-
pação de alguns setores a respeito do fornecimento 
do gás da Bolívia e da continuidade das operações da 
PETROBRAS naquele país, a partir da posse do novo 
governo boliviano, haja vista o anúncio da decisão da 
estatal de investir até 2010 18 bilhões de dólares na 
produção desse tipo de combustível extraído da Bacia 
de Santos. Tal investimento, divulgado pela presidência 
da companhia, semana passada, na cidade de Santos, 
que sediará um escritório de negócios para gerenciar 
toda a comercialização futura no setor, deve trazer como 
retorno a geração de 30 milhões de metros cúbicos 
de gás (além de 100 mil barris/dia de petróleo), o que 
permitirá que em cerca de 5 anos o volume produzido 
por essas jazidas se equipare ao total importado hoje 
da Bolívia pelo nosso País.

A Bacia de Santos, que possui área de 352.000 
km2 e se estende do litoral do Rio de Janeiro ao de 
Santa Catarina, produz atualmente 1,2 milhão de met-
ros cúbicos de gás natural e 4 mil barris/dia de óleo. 
No entanto, as perfurações na região começaram já 
em 1970. Daquele ano até hoje ali foi investido um to-
tal de 780 milhões de dólares, cifra que, com base na 
decisão anunciada pela PETROBRAS, subirá a partir 
de agora para 1,8 bilhão de dólares ao ano.

No momento, o maior consumidor de gás no País 
é o Estado de São Paulo. Há, no entanto, uma demanda 
nacional crescente por esse combustível. De acordo 
com dados da própria PETROBRAS, não existe, em 
nível nacional, nenhum outro bem de consumo que 
cresça à taxa média de 10% ao ano, avanço estimulado 
pela subida dos preços do petróleo. Apesar disso, só 
nos últimos anos o Governo brasileiro parece ter des-
pertado para a necessidade de se investir maciçamente 
nessa fonte de energia alternativa, a partir da pesquisa 
e prospecção das potenciais jazidas produtoras, como 
as existentes na Bacia de Santos.

Em 2000, a pedido de lideranças do Sindicato 
dos Petroleiros da Baixada Santista e de técnicos da 
PETROBRAS, incluímos em nosso programa de gov-
erno, defendido na campanha eleitoral para a Prefeitura 
santista, o potencial energético da Bacia de Santos 

como um dos itens para o desenvolvimento econômico 
do Município e da região. Na época, havia na própria 
empresa um certo descaso para com as avaliações 
dando conta da possibilidade da existência de ricas 
jazidas de combustíveis na bacia santista. 

Por um lado, os interesses da companhia estavam 
prioritariamente direcionados para outras regiões e, com 
primazia quase total, para a extração de petróleo. Em 
paralelo, a opinião interna predominante era de que, 
embora já houvesse sinais positivos na bacia desde 
a década de 1970 com as primeiras perfurações, o 
potencial era considerado muito baixo. Se no âmbito 
nacional a situação era essa, em nível local, a defesa 
da riqueza energética da Bacia de Santos fez com que 
nossos adversários políticos, na disputa eleitoral de 
2000, qualificassem a tese como mero delírio.

Esse quadro começou a mudar logo no ano 
seguinte, em 2001, com o leilão, pela PETROBRAS, 
de áreas da bacia, arrematadas a altas quantias por 
complexos petrolíferos internacionais interessados em 
realizar prospecções no local. Havia bem mais gente 
acreditando no “delírio”, a ponto de investir milhões 
de dólares nele. Contudo, a situação só sofreu uma 
transformação significativa a partir da posse do Gov-
erno Lula, em 2003, quando a estatal petrolífera pa-
receu finalmente “acordar” não só para a perspectiva 
do potencial da Bacia de Santos, mas também para a 
necessidade de se investir de forma maciça no País 
em busca de fontes alternativas de combustível. Ao 
mesmo tempo, foi possível aglutinar forças políticas 
e sociais da Baixada Santista e do Governo de São 
Paulo, na defesa de que Estado e região tivessem seu 
papel reconhecido nesse processo, dando-se assim 
início a um imprescindível e saudável movimento de 
descentralização das contribuições e decisões nacio-
nais no campo da energia.

Entendo que o anúncio dos vultosos investimentos 
na exploração e produção do gás da Bacia de Santos, 
bem como a escolha do Município santista para abrigar 
uma unidade de gerenciamento dos negócios oriundos 
dessa atividade, são passos importantes no sentido 
de o País começar a equacionar o atraso referente a 
uma política mais agressiva quanto a essa fonte de 
combustível alternativo, ainda mais se levarmos em 
consideração que já atingimos nossa auto-suficiência 
no que diz respeito ao petróleo. Some-se a isso o fato 
de o gás natural apresentar vantagens ambientais e de 
custo. É necessário, portanto, que nos empenhemos 
em criar as condições para que possamos usufruir 
todo o potencial com o qual, mais uma vez, a natureza 
nos privilegiou.

Quero, porém, aproveitar a oportunidade para fazer 
mais algumas considerações que considero pertinentes a 



01282 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

respeito desse assunto. Em que pese a contribuição de to-
das as pessoas que se empenharam em conseguir trazer 
para Santos o Escritório de Negócios de Gás e Petróleo 
da PETROBRAS, é essencial ressaltar o papel funda-
mental do Sindicato dos Petroleiros nessa empreitada. 
Foram os trabalhadores, através de sua entidade regional, 
que deram início à luta não apenas pela implantação da 
unidade no Município santista, mas também pelo recon-
hecimento do potencial da Bacia de Santos, em termos 
da existência de jazidas de gás e petróleo, fazendo com 
que a empresa estatal percebesse a importância de se 
investir em pesquisa e prospecção no local. 

A notícia de que a companhia havia optado pela 
instalação do escritório em Santos reavivou lembranças 
de como nós, durante a campanha para a Prefeitura em 
2000, fomos motivo de chacota por parte dos nossos ad-
versários na época, que, como já disse, Sr. Presidente, 
qualificavam a existência de combustíveis na Bacia de 
Santos como mero delírio eleitoral. Se as seguidas desco-
bertas de jazidas na área foram gradativamente restabel-
ecendo a verdade dos fatos, e a implantação da unidade 
de negócios completou esse processo, é imprescindível 
que se reconheça também a decisiva participação dos 
trabalhadores da PETROBRAS nesse contexto.

Foi a pedido deles que incluímos a questão do 
potencial energético da Bacia de Santos como uma 
das alternativas futuras de desenvolvimento econômico 
para a cidade no programa de governo municipal que 
então defendíamos. E não fizemos isso por supostas 
questões de marketing ou qualquer estratégia eleito-
ral. Pelo contrário, fomos na época até alertados por 
alguns de que o assunto era por demais ousado e 
complexo para servir como um dos temas de debate 
de uma campanha municipal. 

Ocorre que tínhamos informações seguras de 
técnicos da empresa petrolífera brasileira, referenda-
das por suas entidades sindicais, de que o potencial 
energético da bacia santista era de importância vital 
não somente para Santos e região, mas sobretudo 
para o Estado de São Paulo e para a própria política 
energética do País. Era preciso, o quanto antes, co-
locar esse tema na pauta nacional, e não podíamos, 
na posição de destaque perante a opinião pública que 
naquele momento ocupávamos, nos furtar da respon-
sabilidade de levar adiante o alerta que nos fora feito e 
fomentar o debate que se fazia necessário. Não podía-
mos trair a confiança daqueles que nos deram o priv-
ilégio de sermos conhecedores de tão boas notícias. 
Corremos o risco e arcamos com as conseqüências. 
Mas agora digo que valeu a pena cada dia, cada hora, 
cada minuto dessa luta.

Não gostaria aqui de citar nomes de pessoas 
cujo empenho se mostrou decisivo nesse batalha, já 

que a lista seria longa e sempre haveria o risco de ir-
reparáveis omissões. Não poderia, contudo, deixar de 
citar, como símbolo dessa empreitada, o engenheiro 
Henio Barreto, hoje consultor sênior da presidência 
da PETROBRAS, já que foi ele que, com seu conhe-
cimento técnico, mas, principalmente, com seu espírito 
patriótico, nunca esmoreceu e nunca nos deixou de in-
spirar para que prosseguíssemos com nosso empenho 
de fazer do potencial energético da Bacia de Santos 
uma bandeira de luta. Foi ele também figura impor-
tante na equipe de transição entre os governos FHC 
e Lula, no que se refere ao balizamento do caminho a 
ser percorrido pelo país em busca da auto-suficiência 
em energia, hoje uma realidade no que diz respeito 
ao petróleo, e da necessidade de se estabelecerem 
políticas concretas para linhas alternativas de abas-
tecimento, como acontece agora, por exemplo, com o 
biodisel, o álcool e o próprio gás natural.

Faço estas considerações aqui porque as en-
tendo imprescindíveis hoje não somente como forma 
de creditar aos trabalhadores da PETROBRAS a sua 
significativa parcela de participação na vitória represen-
tada pela atual investida da companhia, transformando 
o gás em importante fonte de energia para o País, mas 
também pelo fato de que já se detectam alguns sinais 
de um movimento insidioso, no sentido de desqualificar 
a vitória representada pela instalação do escritório de 
negócios da empresa em Santos, insinuando que fun-
cionaria apenas como uma “vitrine” político-eleitoral com 
vistas ao pleito eleitoral deste ano, sem que qualquer 
benefício concreto gerasse para a cidade e a região, 
ou que tudo dependeria de para onde soprassem os 
ventos na próxima eleição presidencial.

Em primeiro lugar, nada denota, na conduta da 
PETROBRAS, qualquer ação que aponte para esse 
objetivo. Em segundo lugar, é preciso deixar claro que, 
embora Santos tenha sido escolhida a partir de critérios 
técnicos, não há dúvida de que esse foi um resultado 
determinado também por todas as forças políticas e 
sociais locais que, apesar dos inúmeros obstáculos 
surgidos, acreditaram e se envolveram nessa luta. 
Tentar diminuir e menosprezar essa vitória coletiva, 
qualificando-a como mero espetáculo pirotécnico, é 
também diminuir e menosprezar o poder dessas for-
ças, não só reconhecendo seu valor em relação ao 
objetivo alcançado, mas também no que se refere a 
sua capacidade de garantir que a cidade de Santos e 
a Baixada Santista tenham seus direitos respeitados 
pela consolidação de todos os benefícios potenciais 
que a unidade de negócios da PETROBRAS nos co-
loca para um futuro bem próximo.

Era o que tinha a dizer.



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 01283 

O SR. VADINHO BAIÃO (PT-MG. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, os primeiros itens da pauta deste Plenário hoje 
são de suma importância e têm mobilizado a socie-
dade como poucas vezes se viu, exigindo resposta de 
ambas as Casas do Congresso Nacional.

Na Câmara dos Deputados, foi retirada pelo Lí-
der do Governo, o nobre Deputado Arlindo Chinaglia, 
meu colega de partido em São Paulo, a urgência do 
projeto da Super-Receita, a fim de permitir a votação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.075, de 2005, 
que extingue o pagamento extra para os Parlamenta-
res durante períodos de convocação extraordinária, 
e da Proposta de Emenda à Constituição nº 347, de 
1996, que reduz o período de recesso parlamentar de 
90 para 45 dias por ano.

Embora haja outras proposições na Casa versan-
do sobre os mesmos temas, parece ser no sentido da 
aprovação dessas que se inclina a maioria da Casa.

Apenas na presente convocação extraordinária, a 
mais cara de toda a história, será pago a cada um de 
nós Parlamentares o valor de R$25.694,40, equivalente 
a 2 salários, sem qualquer justificativa que convença 
qualquer pessoa que aqui dentro não esteja.

Somados a pagamentos extras de alguns fun-
cionários, o custo total da convocação se aproxima 
de 100 milhões de reais (na verdade, 93 milhões), 
quantia que, sem dúvida, poderia beneficiar – e muito 
– o povo que representamos, sem nos causar grandes 
perdas. Tanto é assim que, até a última sexta-feira, 79 
Parlamentares já haviam recusado a ajuda de custo, 
devolvido o que receberam ou informado que doaram 
ou vão doar o dinheiro a entidades sociais.

Da mesma forma, com as facilidades de acesso 
praticamente semanal ao Estado de origem, não mais 
se justificam 90 dias anuais de recesso, mecanismo 
criado para permitir assistência às bases eleitorais, 
hoje continuamente consultadas.

A aprovação de tais medidas é, pois, um impera-
tivo ético para todos nós, representantes de um povo 
sofrido e que tem visto a classe política de maneira 
cada dia mais negativa.

É em defesa de tais idéias que me dirijo a este 
Plenário, buscando o apoio dos colegas que ainda não 
se convenceram do mérito das proposições.

É no que voto e no que acredito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o setor turístico se desenvolve em um ritmo 
cada vez maior, movimentando a economia do País. 
Nesse sentido, o Município de Caldas Novas, Estado 
de Goiás, tem-se destacado a cada ano. Seu desen-

volvimento é comprovado por meio da satisfação do 
turista que visita a região e também por dados estatís-
ticos elaborados pelo Ministério do Turismo.

Tive a honra de receber em meu gabinete parla-
mentar os resultados preliminares do desenvolvimento 
do setor turístico do Município de Caldas Novas enca-
minhados pela Sra. Magda Mofatto, Prefeita Municipal. 
Por meio de gráficos e porcentagens, fica comprovado 
o que já é de fato uma próspera realidade vivida pe-
los moradores do Município, que encontram grandes 
oportunidades de negócios no setor.

O estudo demonstra que o aeroporto da cidade 
registrou o desembarque de pessoas provenientes de 
14 partes diferentes do Brasil, de várias cidades de 
origem diversa, de turistas de toda parte do mundo. 
Foram as seguintes as porcentagens relativas a de-
sembarque: 25,7% do Rio de Janeiro, 13% de Fortale-
za, 10,7% de Belo Horizonte, 9,6% de Salvador, 8,3% 
de Recife, 7,8% de São Paulo, 7,3% de Florianópolis, 
4% de Porto Alegre, 3,8% de Maceió, 3,6% de Foz do 
Iguaçu, 2,8% de Goiânia, 1,4% de São Luís, 0,9% de 
Brasília, 0,9% de Manaus. Isso sem mencionar os que 
chegam de carro ou ônibus de excursões, que partem 
de todos os lugares do País.

Outro gráfico comprova que o Município de Caldas 
Novas, famoso por suas águas termais com temperatura 
entre 35 e 45 graus, dentre 30 destinos pesquisados, é 
o 17º mais procurado por adolescentes, jovens, adultos 
e idosos, pois seus atrativos são os mais variados, vão 
desde as tradicionais águas termais, passeios ecoló-
gicos, tranqüilidade da natureza às badaladas noites 
com shows de cantores locais e bandas conhecidas 
nacional e internacionalmente, que agitam a cidade 
em tempos de festas e datas comemorativas.

Caldas Novas hoje é uma cidade-pólo do turis-
mo no Estado de Goiás. O início de sua história se 
deu com a descoberta das águas quentes no final do 
século XVIII. Sua primeira “casa de banho” surgiu em 
1910. Ela foi construída pelo Major Victor de Ozeda 
Ala para seus familiares e amigos. Funcionava onde 
hoje é o Balneário Municipal. Nessa época, as pesso-
as iam a Caldas mais para tratamento de reumatismo 
e de outras doenças e usavam o balneário.

Caldas Novas fica localizada a 161 quilômetros 
de Goiânia, Capital do Estado de Goiás. Para recep-
cionar seus turistas, hoje conta com a maior rede de 
hotelaria do Estado, são mais de 70 hotéis que ofere-
cem serviços de qualidade e passeios aos visitantes 
às construções antigas, como a Igreja Matriz de Nossa 
Senhora das Dores, construída em 1900, e o Casarão 
Goiano, tombados pelo Patrimônio Municipal.

O Município de Caldas Novas e seu povo traba-
lhador e hospitaleiro conquistam seus visitantes. Os 
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gráficos demonstram que 75,25% dos turistas não estão 
em sua primeira viagem a Caldas Novas. Os 74,25% 
que informaram estar em visita pela primeira vez no 
Município registraram a satisfação e a vontade de re-
tornar a fazer o mesmo passeio em suas férias.

As informações aos turistas acerca de Caldas No-
vas podem ser obtidas facilmente por meio da página 
oficial da Prefeitura, www.caldasnovas.go.gov.br, por 
intermédio de qualquer agência de turismo ou até por 
meio das páginas de busca da Internet. Basta digitar 
o nome do Município, e várias informações são dispo-
nibilizadas, como no endereço www.caldasnovas.com.
br, que fornece relação de hotéis e transportes.

Caldas Novas mais uma vez nos orgulha com 
seus atrativos naturais, que elevam e engrandecem 
o nosso Estado.

Nesse sentido, deixo registrado o convite: visi-
tem Caldas Novas! Além de poderem contar com um 
turismo ecológico de qualidade, bens culturais e mo-
numentos históricos, vão deparar-se com um povo de 
espírito acolhedor e muita hospitalidade, típicos de 
nossa terra goiana.

Muito obrigado.
 O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, depois de tantas denúncias de cor-
rupção, inoperância do Governo Federal, emendas 
parlamentares truncadas e indisponíveis, com o povo 
cansado de acreditar, confiar, dar seu voto de confian-
ça e logo após ser ludibriado e enganado, encerramos 
o ano de 2005 tristes e preocupados com o rumo que 
o nosso País está tomando, a continuar essa política 
confusa e demagógica com que hoje convivemos. 

Trata-se de um barco sem rumo, cujo comandan-
te se perdeu em seus devaneios e acabou criando um 
mito, um personagem mais importante que ele. E ele 
acredita nisso! Acredita que existe esse personagem 
e que ele, o personagem, está sendo perseguido e in-
justiçado. Desespera-se em seu desespero, perde-se 
e não se acha, diz e se contradiz, entra na contramão 
da História e pratica a administração mais caótica e 
confusa que já presenciamos. 

E ainda fala em reeleição, em continuar – aliás, 
é de se perguntar: continuar o quê? Em que ponto pa-
rou? Ou, então, em que ponto decolou ou acha que 
decolou? Em que planeta pensa ele que vive? De que 
adianta um passado sofrido se o presente é sofrido pela 
maior parte da população brasileira? Verbas desviadas, 
alimentação desviada, estradas intransitáveis. As nos-
sas estradas estão matando milhares de brasileiros, 
milhares de cidadãos de bem, que poupam para uma 
viagem com a família e não sabem se vão voltar. 

Essa é a atual situação. É triste? Claro que sim, 
mas é a realidade nua e crua que se descortina em 
um cenário diversificado, árido, seco, sem vida, que 
não cumpre seu papel de apresentar frutos e fazer 
desabrochar. 

Promessas vãs, promessas insólitas e inoperan-
tes e sem compromisso com o povo, embora o discur-
so seja outro – este foi o cenário de 2005. Esperamos 
mudá-lo em 2006. Para tanto, é preciso que cada um 
faça sua parte. E temos certeza de que o nosso povo 
não se deixará mais enganar, pois já sabe direitinho 
quem trabalhou, quem fez alguma coisa de concreto 
para a população.

Na condição de Parlamentar, estivemos ao lado 
de nossos compatriotas, sempre defendendo seus di-
reitos e interesses. Por isso, apresentamos inúmeras 
proposições e fizemos pronunciamentos que visaram 
desmistificar figuras e alertar a Nação para possíveis 
atos prejudicais ao povo ou às nossas reservas na-
turais.

Temos pautado nossas ações com atitudes coe-
rentes e compromissadas. E é com esse espírito que 
estamos iniciando 2006. Com esse espírito guerreiro, 
estaremos atentos a qualquer ato impensado ou imoral 
que possa prejudicar o povo brasileiro. 

Este é um ano eleitoral. Mas não serão concebi-
das ou permitidas atitudes eleitoreiras. Estamos com 
a firme determinação de reeleger o grande Governa-
dor da Bahia, Paulo Souto, um estadista que escolheu 
como meta viver para o povo baiano, promovendo 
ações transparentes, projetos que alavanquem o pro-
gresso e que tirem da miséria e pobreza esse povo já 
tão sofrido. Projetos sustentáveis com o objetivo de 
tirar da informalidade, os cidadãos que estão vivendo 
à margem da sociedade. 

Com esse espírito, estamos caminhando ao lado 
do nosso Governador, acreditando que só com a união 
de forças se fará o País com que sonhamos. Por isso, 
seguiremos em nossa trajetória, com a missão de dar 
continuidade aos nossos projetos e metas de defen-
der uma vida melhor e mais segurança para nossos 
concidadãos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em todos 
os momentos lutamos em defesa da representação 
proporcional dos Municípios brasileiros, por intermé-
dio da Frente dos Vereadores. Engajados de maneira 
firme e determinada na luta por essa causa, estivemos 
empenhados no sucesso da PEC que apresentamos 
nesse sentido.

Por isso, é com grande satisfação que ocupamos 
a tribuna para anunciar aos companheiros de várias 
cidades brasileiras ansiosos por ver resolvido e apro-
vado no Congresso Nacional essa demanda de enor-
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me importâncias a vitória conseguida na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, com a aprovação 
por unanimidade da PEC nº 333, de 2004. A admissi-
bilidade da mesma e das propostas a ela apensadas, 
entre as quais está a nossa, a de nº 468, de 2005, que, 
entre outras coisas, dispõe sobre o número de Verea-
dores e limita o repasse de recursos para as Câmaras 
Municipais de acordo com a população.

Como se tratava de matéria constitucional, a ce-
leridade era necessária para que pudéssemos vislum-
brar, em curto espaço de tempo, o restabelecimento 
da proporcionalidade nas Câmaras Municipais. E a 
criação da Frente Parlamentar dos Vereadores veio 
justamente cumprir essa finalidade, na tarefa de de-
fender iniciativas, ações e trabalhos que garantam 
esse princípio, que foi comprometido com a redução 
no número de Vereadores promovida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, em 2004, por meio da Resolução 
nº 21.702, de 2004.

No entanto, essa luta deve continuar, pois teremos 
de enfrentar novas batalhas. A Constituição prevê que o 
número de Vereadores será “proporcional à população” 
e determina o máximo e o mínimo por faixas popula-
cionais. Por exemplo, uma cidade com até 1 milhão de 
habitantes pode ter de 9 a 21 representantes, e o Mu-
nicípio que tem de 1 milhão a 5 milhões de habitantes 
pode ter de 33 a 41 Vereadores (art. 29).

Embora esteja tramitando na casa a PEC nº 397, 
de 2005, que limita o total de despesas dos Legislativos 
Municipais o texto exclui os gastos com o pagamento 
de inativos. Diz também que as Câmaras de Vereado-
res poderão usar os seguintes percentuais da receita 
corrente líquida do respectivo Município no ano ante-
rior: 5,5% em Municípios com população de até 75 mil 
habitantes; 5% em Municípios com população entre 
75 mil e 700 mil habitantes; 4,5% em Municípios com 
população entre 700 mil e 1,4 milhão de habitantes; 
4% em Municípios com população entre 1,4 milhão e 
8 milhões de habitantes, e 3,5% em Municípios com 
mais de 8 milhões de habitantes. 

O objetivo da PEC é submeter os gastos dos Le-
gislativos Municipais aos objetivos estabelecidos pela 
Lei da Responsabilidade Fiscal, o que entendemos 
correto. Sabendo-se gastar e administrar direito os 
recursos, haverá verba para outras demandas. como 
essa do número de Vereadores.

Para finalizar, Sr. Presidente, passo a abordar 
outro assunto.

Hoje, 17 de janeiro, estamos comemorando 70 
anos de emancipação político-administrativa do Mu-
nicípio de Itiúba. 

As terras de Itiúba primeiramente pertenceram 
ao Município de Jacobina e, mais tarde, a Senhor do 

Bonfim, antiga Vila Rica da Rainha. Por último, Itiúba 
foi de Queimadas, de onde se emancipou em 18 de 
janeiro de 1935.

O Município fica a 384 quilômetros de Salvador 
e integra a região de Senhor do Bonfim. Suas princi-
pais atividades econômicas são a pecuária, compon-
do a bacia leiteira da região de Senhor do Bonfim, e 
a extração mineral. Embora localizado no piemonte 
da Chapada Diamantina, Itiúba tem sua zona rural 
encravada no polígono da seca e integra o chamado 
semi-árido baiano.

A Estrada Real que ligava o litoral da Bahia aos 
confins dos sertões, passando pelas terras dadivosas 
de Itiúba, com suas paisagens serranas estontean-
tes de solos férteis, águas nativas e madeiras de lei, 
também contribuiu para a formação de povoamentos, 
motivando a fixação do homem na região e dando iní-
cio ao comércio com o recôncavo baiano. Mais tarde, 
a região ganhou novo impulso com a estrada de ferro, 
cujo traçado contemplou o que hoje é o Município de 
Itiúba. Essa estrada favoreceu o desenvolvimento re-
gional, encurtou a distância entre a Capital do Estado 
e incrementou o comércio, gerando o conseqüente 
aumento populacional.

A cobiça dos bandeirantes e aventureiros por 
pedras preciosas e ouro, ainda no século XVII, assi-
nalou a presença de exploradores nas serras de Itiúba 
– documentos primitivos trazem registros da fixação 
de moradores na região.

Na primitiva história de Itiúba há também regis-
tros de sua herança indígena, especialmente das tribos 
cariacás e pataxós, de quem conservou topônimos e 
outros elementos culturais.

Apesar de entrecortado de serras, o Município tem 
clima ameno. O acesso a Itiúba se faz através da BR-
407 e de uma derivação da Ferrovia Centro-Atlântica. 
Com forte vocação para o ecoturismo, Itiúba promove 
atividades que visam contribuir com o desenvolvimen-
to da região.

Atualmente Itiúba conta com uma população 
aguerrida e honrada de cerca de 35 mil habitantes, 
com forte predominância na zona rural.

Sr. Presidente, ao encerrar estas palavras, para-
benizo o maravilhoso povo de Itiúba, que, consciente 
de suas responsabilidades, busca a cada dia melhor 
qualidade de vida, crescimento, desenvolvimento e 
progresso.

Parabéns Itiúba! Que Deus e Nosso Senhor Jesus 
Cristo continuem a zelar por cada um de nós, para que 
possamos juntos dar prosseguimento ao engrandeci-
mento, ao crescimento e ao desenvolvimento dessa 
querida cidade.
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O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
volto à tribuna para falar sobre a novela da convocação 
extraordinária, que tanto desgaste vem provocando ao 
Parlamento junto à sociedade brasileira. 

Tenho a convicção de que, em que pesem as 
melhores intenções do Presidentes Aldo Rebelo e 
Renan Calheiros, ambos erraram, e erraram 2 ve-
zes: primeiro, ao convocar Deputados e Senadores; 
depois, por não explicar corretamente à população, 
pela imprensa, a forma de funcionamento da con-
vocação.

A primeira parte da convocação tinha como ob-
jetivo, unicamente, manter o Congresso funcionan-
do, do ponto de vista legal, para validar os atos das 
Comissões – Conselho de Ética, CPMI dos Correios 
e Comissão Mista de Orçamento – e evitar que acu-
sados recorressem à Justiça alegando nulidade nos 
procedimentos. Até agora, os parlamentares esta-
vam em prontidão, pois, de 15 de dezembro a 15 de 
janeiro, não houve sessões, votações, deliberações 
e, sequer, reuniões, exceto para os membros da Co-
missão Representativa; a presença não foi computa-
da e ninguém recebeu por isso, portanto, não há o 
que devolver.

Infelizmente, a questão não foi devidamente expli-
cada pelo Presidente da Câmara para a mídia, criando 
a distorção de que Deputados recebem sem trabalhar. 
Isso não é verdade, as sessões com remuneração 
começaram ontem, dia 16, com sessões regulares de 
votações em Plenário. Quem faltar não receberá, e se 
as faltas chegarem a um terço do total o parlamentar 
responderá a processo junto ao Conselho de Ética e 
poderá ser cassado.

Ao longo de 2 mandatos nesta Casa, sempre 
posicionei-me contra as convocações extraordinárias. 
Meus pronunciamentos registrados nos Anais da Câ-
mara comprovam isso. Portanto, defendo a aprovação 
da proposta que acaba com os salários extras nos 
períodos de convocação extraordinária. Quero, ain-
da, a redução do recesso parlamentar para 45 dias, 
o que acabará com a necessidade de convocações 
anuais do Congresso. Essa regra tem que mudar, 
porque a continuidade disso atende aos interesses 
de quem deseja transferir a crise moral do Governo 
para o Parlamento. Basta ver que nos últimos 30 dias 
não se falou mais nos escândalos do Governo Lula. 
Só se fala nos Deputados e Senadores que recebem 
sem trabalhar.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao nobre Deputado Sandro 

Mabel.
 O SR. SANDRO MABEL (PL-GO. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
gostaria de falar hoje sobre algo que tenho sentido 
em relação à situação política do País. Os oradores 
que me antecederam fizeram algumas ponderações 
importantes a respeito, quando falaram sobre se ma-
cular a imagem da Casa.

Sr. Presidente, V.Exª, que é um orgulho para o 
nosso partido, já trabalhou aqui muitas madrugadas – e 
já o acompanhei algumas vezes -, procurando construir 
o melhor para a população. No entanto, não saiu uma 
linha na impressa, dizendo que os Deputados “a”, “b” 
e “c” passaram a madrugada trabalhando. E quantos 
acordos já foram feitos em busca do melhor para a 
sociedade, com todos os partidos, muitas vezes, até 
altas horas da madrugada.

Então , Sr. Presidente, preocupa-me esse anseio 
por notícias negativas que está sendo passado para 
a população. É impressionante o número de notícias 
negativas.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Reginaldo 
Germano.

Sr. Reginaldo Germano – Deputado Sandro 
Mabel, meu Líder, diante dessa exposição que V.Exª 
começou a fazer a respeito da convocação extraor-
dinária, do desconhecimento do trabalho dos Parla-
mentares, gostaria de acrescentar um aspecto, se 
V.Exª me permitir. Tenho alguns amigos Deputados 
que são do Nordeste, que saem daqui na quinta-fei-
ra à noite e só chegam em casa no domingo à noite. 
Pegam o carro, e saem por aquelas estradas esbura-
cadas. Inclusive, há 5 anos, perdi minha esposa num 
acidente de trânsito na BR-101, infelizmente. Agora, 
por questões outras, o Presidente da República re-
solveu anunciar a Operação Tapa-Buracos para recu-
perá-las. Mas quero enfatizar que a grande imprensa 
brasileira não conhece o trabalho dos Parlamentares, 
pensa que todo o trabalho que o Parlamentar executa 
ao longo de seu mandato restringe-se a abrir o painel 
e colocar o voto “sim” ou “não”. A imprensa esquece 
que fora do plenário existem as Comissões, fora das 
Comissões existe um gabinete, fora do gabinete em 
Brasília, existem outros. Eu pelo menos tenho 3 es-
critórios no Estado da Bahia. Saio daqui e só chego 
em casa, às vezes, no domingo à noite, e na segun-
da-feira já estou voltando para cá. Eu só gostaria de 
acrescentar esse aparte ao seu pronunciamento, que 
com certeza será coroado de êxito.

O SR. SANDRO MABEL – Muito obrigado, Depu-
tado. Esta realmente é a verdade. Vejo esse noticiário 
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negativo e percebo que é algo que está impregnando 
nas pessoas. Os fatos positivos não se noticiam, só 
os negativos.

Eu passei 153 dias recebendo paulada de to-
dos os lados, com noticiários negativos. Enviei cartas 
para vários jornais dizendo que não tinha nada a ver 
com aquilo, que nunca havia acontecido etc. Mesmo 
vindo correspondência de Governadores, fomos hu-
milhados, minha família e eu, 153 dias. Num belo dia, 
fui absolvido pelo Conselho de Ética e Decoro Parla-
mentar. Como não havia nenhuma notícia naquele dia, 
publicaram que fui absolvido pelo Conselho de Ética. 
Após uma semana, fui absolvido pelo plenário. Saiu 
uma nota bem pequenininha nos principais jornais. 
Ou seja, meus amigos ou outras pessoas que talvez 
estivessem viajando naquele dia não ficaram saben-
do. Então, encontro muita gente que diz: “Mas V.Exª 
foi absolvido?” E por que falam assim? Porque o ne-
gativo vem na frente.

Sr. Presidente, dentro dessa visão, como abordou 
o Deputado Reginaldo Germano há pouco, a Operação 
Tapa-Buracos é um exemplo claro. O que é a Operação 
Tapa-Buracos? “Ah, ela está sendo feita na chuva”, di-
zem. Operação tapa-buraco sempre foi feita na chuva. 
Não é feita na seca, porque na seca recuperam-se as 
estradas. Operação tapa-buraco é feita para se en-
frentar essa fase difícil e o produtor poder escoar sua 
produção naquelas estradas que não estão boas.

Os formadores de opinião, Sr. Presidente, pes-
soas ilustres, muitos deles meus amigos, dizem: “Esse 
dinheiro está sendo jogado fora!” Essa foi uma ladai-
nha inventada.

Então gostaria, neste momento, de apresentar 
alguns números importantes para que esses forma-
dores de opinião entendam o que é uma operação 
tapa-buracos. Vão ser tapados buracos e, com isso, 
conservados, em 60 dias, 26 mil quilômetros de rodo-
vias. Nobre Deputado Vicentinho, V.Exª sabe o quanto 
valem 26 mil quilômetros de rodovias? Valem exata-
mente 40 bilhões de reais.

É dinheiro nosso, de cada um que pagou seu 
imposto. Quarenta bilhões é o preço de 26 mil quilô-
metros de rodovias.

Quanto está sendo gasto na Operação Tapa-
Buracos? Quatrocentos e quarenta milhões de reais. 
Para fazer o quê? Para manter um patrimônio que 
vale 440 bilhões de reais. Se há um buraco aberto, a 
água da chuva entra nele e o aumenta cada vez mais. 
Pela falta de 440 milhões de reais ele vai acabar se 
deteriorando.

Portanto, é muito importante entendermos isso. 
As pessoas nos dizem que as estradas precisam ser 
recuperadas, mas como recuperar 26 mil quilômetros 

de estradas? Sabe quanto custa a obra? Custa 20 
bilhões de reais. Quanto os Governos têm gasto nos 
últimos anos? Menos de 1 bilhão por ano para tapar 
os buracos dessas estradas. 

O que quer dizer isso? Que vamos gastar mais 
20 anos para recuperar as estradas, se não for feita a 
criticada Operação Tapa-Buracos. 

Um compadre meu, que passa sempre por uma 
BR, ligou-me hoje para dizer que os buracos estão sen-
do bem tapados. Sugiro ao Ministro dos Transportes 
que crie um 0800 para que os caminhoneiros possam 
nos ligar e dizer se o buraco está ou não sendo tapa-
do. O Ministério dos Transportes não tem compromis-
so com coisa errada e com a licitação que não está 
havendo. Por quê? Porque o compromisso de S.Exa. 
foi baixar o custo em 20%. Então, as empresas estão 
fazendo a Operação Tapa-Buracos com menos 20%. 
Isso é proteger o patrimônio do País! 

Gostaria de dizer aos formadores de opinião que 
não vamos apenas a quem não entende de estrada. 
Vejo técnicos afirmarem que tal professor universitário 
disse que tem de recuperar a estrada tal. Não precisa 
ser professor para saber que isso tem de ser feito. E 
onde arrumar 20 bilhões de reais para fazer esse tra-
balho e proteger um patrimônio de 40 bilhões de reais? 
Estão gastando 400 milhões. Estão gastando 1% para 
recortar o buraco, passar piche, material que aglutina 
o novo asfalto, e compactar aquele buraco. Acompa-
nhei esse trabalho. Muitos dos senhores talvez façam 
o mesmo nos seus Estados. 

Muitos dizem que esse trabalho deveria ter sido 
feito antes. Lógico. Já falamos sobre isso com o Pre-
sidente Lula algumas vezes. O Presidente Lula e o Mi-
nistro dos Transportes estão tentando trabalhar. Esse 
plano foi criado quando o Ministro Alfredo Nascimento 
assumiu a Pasta em 2004, mas apenas agora está con-
seguindo consolidá-lo. Deveria ter sido feito antes? Sim. 
Há 15 anos. Nesse tempo deveríamos ter recuperado 
as estradas. Por que nunca se cobrou isso?

Agora o Ministério dos Transportes teve a cora-
gem de fazer uma operação dessa envergadura. O 
Ministro é um homem simples e paciente, por isso leva 
bordoada de tudo quanto é lado. Antes, quando havia 
um escândalo nacional ocorria primeiro no Ministério 
dos Transportes, no DNIT. Vejam que em tudo isso que 
passou não tem uma fala daquele Ministério.

Portanto , quero dizer que a Operação Tapa-Bu-
racos é importante. Se não for criado o 0800, peço a 
todos que liguem para o meu gabinete ou mandem um 
e-mail. O endereço é fácil – dep.sandromabel@camara.
gov.br. Normalmente aparece no vídeo quando esta-
mos falando. Enviem-me um e-mail dizendo que em 
tal lugar a Operação Tapa-Buracos está sendo feita 
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de qualquer jeito. Queremos ajudar a fiscalizar. Temos 
compromisso com esse tipo de fiscalização. 

Sr. Presidente, cumprimento o Ministro Alfredo 
Nascimento que, como disse, é um homem competente, 
discreto e paciente. A política precisa de homens como 
ele, de executivos que sabem o que fazem. Precisamos 
de Presidentes, de Governadores, de Prefeitos, enfim, 
de políticos com competência e coragem para atuar. 

Se o Ministro estivesse pensando apenas na 
sua política, sabem o que faria? Ficaria quieto, não 
iria se expor. Deixaria que 40 bilhões de reais fossem 
deteriorados. É isso que se gasta para recuperar 2 mil 
quilômetros de estradas. Nesse passo, levaríamos 20 
anos – não 1 – para recuperar as estradas. Daqui a 20 
anos, se as rodovias não fossem recuperadas agora, 
nenhum pedregulho iria sobrar para contar a história. 

Trata-se de uma operação importante, de uma 
notícia boa. Amigos e funcionários meus que são ca-
minhoneiros dizem: “Oh, aquele trechinho que estão 
recuperando está ficando bom. Em tal rodovia esta-
mos andando numa velocidade maior, não mais a 30 
quilômetros por hora”. 

Tenho certeza absoluta de que, ao final de 60, 
90 dias teremos estradas em condições de trafegabi-
lidade, para que não ocorram acidentes como aquele 
que infelizmente aconteceu com a esposa do Depu-
tado Reginaldo.

Ouço, com prazer, o Deputado Vicentinho.
O Sr. Vicentinho – Deputado Sandro Mabel, 

antes de mais nada, um abraço a V.Exª e aos Parla-
mentares que hoje se encontram nesta sessão. Há 2 
coisas importantes que queria dizer a V.Exª Primeiro, 
concordo plenamente com a sua visão a respeito do 
Ministro Alfredo Nascimento, com quem tive a honra 
de encontrar por alguns momentos para discutir pro-
blemas relativos a estradas, principalmente as do Es-
tado de São Paulo. S.Exa. é homem objetivo, generoso, 
pessoa muito aberta – não por acaso é cidadão do Rio 
Grande do Norte. Concordo plenamente com a postura 
do Ministro Alfredo Nascimento, a quem envio o nosso 
abraço e transmito o nosso respeito. S.Exa. não é da-
queles Ministros que se sentam na cadeira e pensam 
que são o Presidente da República. Ele sabe que está 
cumprindo um importante papel – e o desempenhará 
bem. Deputado Sandro Mabel, neste momento quero 
dizer-lhe algo que apenas diria publicamente: parabe-
nizo-o pela sua postura. V.Exª é homem de bem, que 
sofreu muito nesta Casa nos últimos tempos. Eu sen-
ti a sua angústia. É muito importante que esta Casa 
sempre observe com equilíbrio e sanidade as deci-
sões a serem tomadas, senão inocentes pagarão. É 
por esse motivo que o saúdo neste momento. V.Exª foi 
Presidente da Comissão de Trabalho, da qual tivemos 

a honra de participar e discutir questões referentes ao 
trabalho. Podíamos até ter divergências, pois V.Exª é 
um empresário respeitado, e eu venho do mundo do 
trabalho. Mas a grande maioria das questões eram 
comuns, relacionadas com a ética. Fiquei solidário a 
V.Exª E neste momento em que V.Exª faz o seu primeiro 
discurso público no Grande Expediente de hoje que-
ria testemunhar a seriedade do seu trabalho. Sei que 
as pessoas que o elegeram o respeitam, pois V.Exª é 
digno de ser Deputado desta Casa.

O SR. SANDRO MABEL – Muito obrigado, Depu-
tado Vicentinho.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado 
Neucimar Fraga.

O Sr. Neucimar Fraga – Deputado Sandro Mabel, 
cumprimento-o pelo seu pronunciamento. Sabemos que 
vivemos constantemente sob críticas, e aqueles que 
detêm cargos públicos têm de estar preparados para 
sofrer essas críticas que muitas vezes são injustas. O 
Ministro Alfredo Nascimento é duramente criticado, jun-
tamente com o Presidente Lula, por oferecer solução 
para os problemas das estradas brasileiras. A imprensa 
mostrou no final do ano o estado em que se encontram 
as rodovias, inclusive algumas estão intransitáveis. 
Sabemos que muitas obras estão paralisadas. E elas 
estão assim desde o Governo passado por indícios de 
irregularidades constatados pelo TCU. Elas ficaram 1, 
2, 3 anos paralisadas e não puderam ser conservadas. 
E agora o Governo apresenta um plano emergencial 
e é acusado de fazer obras eleitoreiras! Ou seja, no 
ano de eleição no Brasil não se pode trabalhar porque 
significa obra eleitoral. Então, deveria haver eleição 
ou todos os anos ou de 10 em 10 anos para que os 
agentes públicos possam trabalhar no Brasil. Portanto, 
parabenizo o Governo porque tomou a atitude certa no 
momento exato. Quem utiliza as estradas brasileiras 
sabe da importância dessa operação, mas quem vive 
nos escritórios ou voando constantemente pelos céus 
brasileiros não valorizará jamais essa operação rea-
lizada no Governo do Presidente Lula, sob a direção 
de um dos melhores Ministros deste Governo, que é 
o Sr. Alfredo Nascimento, do PL. 

O SR. SANDRO MABEL – Muito obrigado a V.Exª, 
Deputado Neucimar Fraga.

Concedo aparte ao Deputado Luiz Couto.
O Sr. Luiz Couto – Deputado Sandro Mabel, 

parabenizo V.Exª pelo pronunciamento. É importante 
dizer que quando este Governo começou, em 2003, 
encontrou o DNIT quebrado. Teve que arrumar o DNIT 
para que ele pudesse trabalhar na perspectiva de rea-
lizar o que está fazendo agora. É fundamental também 
perceber que algumas ações o Governo não conseguiu 
realizar porque o próprio Tribunal de Contas da União 
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tinha uma série de questionamentos sobre alguns pro-
cessos anteriores. O Governo se submeteu, sim, ao 
crivo do controle. Isso é fundamental. Outro assunto 
importante que V.Exª destaca é todo o processo que 
sofreu. Mas é assim mesmo: não há mudança sem so-
frimento e luta. E V.Exª conseguiu enfrentar tudo. Tem 
razão V.Exª quando diz que a imprensa divulga o que 
não aconteceu e apenas dedica pequena nota para 
o fato verdadeiro, quando ele aparece. É necessário 
que os meios de comunicação percebam a verdade 
acima de tudo. 

O SR. SANDRO MABEL – Muito obrigado a 
V.Exª, Deputado.

Concedo aparte ao Deputado Chico da Prince-
sa. 

O Sr. Chico da Princesa – Nobre Deputado San-
dro Mabel, Líder do nosso Partido, o PL, eu o parabe-
nizo pelo pronunciamento nesta tarde de terça-feira. 
A população brasileira está satisfeita com o programa 
proposto pelo Governo Federal com o objetivo de dar 
condições de trafegabilidade às nossas rodovias. Esse 
programa será executado pelo Ministério dos Trans-
portes, que tem à frente o nosso companheiro Minis-
tro Alfredo Nascimento. S.Exa. faz um bom trabalho e 
prova o seu dinamismo e a sua competência à frente 
daquela Pasta. O Governo trabalha e constrói, mas 
sempre há os insatisfeitos que criticam. Parabenizo 
o Governo pela coragem de, neste momento, tomar 
posição no sentido de recuperar as rodovias que não 
oferecem condições de trafegabilidade. As obras se-
rão executadas pelas UNITs nos Estados. Posterior-
mente, teremos a recuperação total dessas rodovias. 
Parabéns, nobre Deputado, por este pronunciamento. 
Tenha certeza de que a população é grata. Como dis-
se o Deputado que me antecedeu no aparte, o atual 
Governo realmente recebeu em condições precárias 
todas as rodovias federais. 

O SR. SANDRO MABEL – Muito obrigado, Depu-
tado Chico da Princesa.

Antes de concluir o meu pronunciamento, conce-
do aparte ao nobre Deputado Wagner Lago.

O Sr. Wagner Lago – Nobre Deputado Sandro 
Mabel, quem critica o restabelecimento das condições 
de trafegabilidade das estradas é porque não viaja ne-
las. A malha rodoviária do meu Estado, o Maranhão, 
foi destruída pelo grupo dominante, que nunca tratou 
de cuidar dela. E a malha rodoviária federal também 
não discrepa dessas condições. Portanto, quero dizer 
a V.Exª que não podemos deixar de aplaudir essa ati-
tude do Governo, mas queremos, evidentemente, que 
essa seja uma prática constante, tanto antes, quanto 
durante e depois das eleições. Esperamos que seja um 
dever do Estado cuidar das estradas federais, que é 

seu patrimônio, oferecendo boas condições de trafe-
gabilidade ao transporte de passageiros e de cargas, 
para que a economia do País não sofra como vem 
sofrendo. Parabéns a V.Exª

O SR. SANDRO MABEL – Muito obrigado, Depu-
tado.

Ouço, com prazer, a nobre Deputada Vanessa 
Grazziotin.

A Sra. Vanessa Grazziotin – Deputado Sandro 
Mabel, faço questão de cumprimentar V.Exª pelo im-
portante pronunciamento de hoje, principalmente na 
parte que se refere ao projeto do Governo Federal de 
recuperação das rodovias. Eu também faço crítica às 
críticas, mesmo porque quem critica hoje são exata-
mente as mesmas pessoas que deixaram as rodovias 
nas condições em que se encontram. É bom que o povo 
conheça a realidade, que não tenha a memória curta a 
ponto de esquecer um passado tão recente. O Governo 
está fazendo, sim, um belo trabalho nessa área. Quero 
destacar não apenas a Operação Tapa-Buracos, mas 
várias outras obras que vêm sendo desenvolvidas no 
País, a exemplo da obra na BR-101. Destaco também 
a obra na BR que liga o meu Estado do Amazonas 
ao restante do Brasil, a BR-119. Com muita coragem 
o Ministro Alfredo Nascimento, que já foi Prefeito de 
minha cidade, Manaus, vem desenvolvendo um belo 
trabalho à frente do Ministério. Cumprimento, então, 
V.Exª pelo seu pronunciamento.

O SR. SANDRO MABEL – Muito obrigado, Depu-
tada.

O Sr. Luciano Castro – Concede-me V.Exª um 
aparte?

O SR. SANDRO MABEL – Ouço V.Exª com pra-
zer.

O Sr. Luciano Castro – Deputado Sandro Mabel, 
em primeiro lugar quero dizer que é uma honra para 
o Partido Liberal ter V.Exª como Líder. Diante de todo 
aquele processo difícil que V.Exª viveu aqui, a Casa 
mostrou que sabe julgar e julgou V.Exª de forma abso-
lutamente isenta, tendo demonstrado seu caráter de 
homem público e resgatado a imagem que sempre teve 
de excelente político, de homem honrado e consciente 
de seus compromissos. Em segundo lugar, quero dizer 
que o Ministro Alfredo Nascimento, com sua coragem, 
determinação e vontade lançou, com o apoio do Presi-
dente Lula, um programa de recuperação das nossas 
estradas. A primeira fase desse programa será uma 
operação de emergência, mas a segunda fase será de 
revitalização de todas as rodovias federais.

O SR. SANDRO MABEL – Obrigado, Deputado 
Luciano Castro. 

Competência é uma palavra importante. O Mi-
nistério dos Transportes, hoje nas mãos do Ministro 
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Alfredo Nascimento, tem demonstrado competência 
e coragem. 

Precisamos ter coragem. Particularmente, estou 
cansado da política feita com falta de coragem. Estou 
cansado desse negócio de termos de engatar no gru-
po de um ou no grupo de outro. Lá no meu Estado, a 
imprensa publicou que se Sandro Mabel, Presidente 
do PL no Estado, não compor com o grupo tal não sei 
quem vai largá-lo. 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
o Brasil precisa acabar com os grupos que só existem 
para formar grupos. Precisamos fazer política de com-
petência e realizações. 

Nesse sentido, caro Presidente, quero estar asso-
ciado ao grupo que tem ficado de fora das negociações 
em meu Estado: a população. A população tem ficado 
de fora das negociações dos grupos. Um grupo quer 
uma coisa, o outro quer outra. E se não for o grupo tal, 
perde o cargo tal. Estou cansado disso! 

Como na minha empresa não há grupos, tenho 
conseguido realizar. Quando fui Presidente do Rotary 
Club, e todos lutavam do mesmo lado, conseguimos 
realizar. Quando trabalho pelas creches e orfanatos e 
não dependo de grupo nenhum, consigo realizar.

Sr. Presidente, o Partido Liberal tem pregado 
exatamente isto: pessoas competentes no Ministério 
dos Transportes e no DNIT. Temos colocado técnicos, 
pessoas competentes, pessoas que ajudam a realizar 
e que não têm medo da notícia ruim. Se Deus quiser, 
vamos construir um país em que boas notícias serão 
festejadas. Não queremos abrir o jornal e só ver notí-
cias ruins. Vejo que as pessoas têm evitado assistir aos 
noticiários de televisão devido ao número de notícias 
ruins. Precisamos ver coisas boas. 

Além da Operação Tapa-Buracos, que é emergen-
cial, muitas rodovias novas em todos os Estados estão 
sendo feitas, e o que mais vale nisso tudo é a coragem 
do Governo Federal de aprovar esse plano e a coragem 
do Ministério dos Transportes de desenvolvê-lo. Se na 
Presidência da República estivesse um homem com 
medo de críticas, os buracos continuariam. 

É assim que temos de construir um País. É assim 
que construirei meu Estado. Posso até sair da política 
e cuidar da minha vida, mas não entrego a disposição 
de fazer o correto com competência e chamar para o 
meu grupo a população que está lá fora. Esta eu que-
ro no meu grupo! Assim conseguiremos construir um 
Brasil melhor, sem dúvida nenhuma. 

Agradeço aos senhores e a todos os Deputados 
que me apartearam.

Durante o discurso do Sr. Sandro Mabel, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 

Sr. Adelor Vieira, § 2º do art. 18 do Regimen-
to Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Antes de 
conceder a palavra ao próximo orador do Grande Ex-
pediente, o eminente Deputado João Batista, queria 
informar aos Srs. Parlamentares que há 78 Parlamen-
tares inscritos. Portanto, não há mais condições de dar 
pronunciamentos como lidos. Se os Srs. Parlamentares 
desejarem, poderão ainda se inscrever.

 O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado João Batista.

O SR. JOÃO BATISTA (PP-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ape-
sar de estarmos no início de mais um ano, é essencial 
que façamos uma pausa para olharmos um pouco para 
trás, de forma a avaliarmos os avanços e recuos do 
Brasil e deste Parlamento.

Enquanto o Congresso viveu momentos de grave 
crise política, o País amargou em 2005 mais um ano de 
aperto monetário e de uma política fiscal extremamente 
ortodoxa, que sufoca, que asfixia a nossa economia 
e reprime o crescimento que todos almejamos, não 
como um sonho, mas como saída para o desemprego, 
a violência, a pobreza, a vida sob condições indignas, 
enfim, a precária infra-estrutura nacional. 

Em tempo de boas novas, 2005 encerrou-se com 
uma má notícia, com a queda da estimativa de cresci-
mento do Produto Interno Bruto, cuja projeção, feita pelo 
IPEA, foi reduzida de 3,5% para 2,3% neste ano.

Todavia, Sras. e Srs. Deputados, não viemos aqui 
para falar de sustos e sobressaltos econômicos, mas 
para tirarmos lições desse episódio. Na verdade, uma 
política econômica baseada em aumento de PIB, volu-
me de exportações e superávit primário não pode ser 
a âncora de um projeto de futuro para o Brasil. 

Enquanto os países que nos ombreiam, em ter-
mos de crescimento, seguem a galope em direção à 
riqueza e à prosperidade, como a China, a Índia, a 
Coréia e outras nações ditas emergentes, aqui amar-
gamos a sensação de estar dando marcha a ré.

Premidos pelo tempo e pelas frenéticas trans-
formações sociais, buscamos soluções que levem em 
conta a melhora da educação, o aumento do trabalho e 
a disseminação do conhecimento. Falamos, senhoras 
e senhores, de capacitação tecnológica.

No Brasil, o termo “educação tecnológica” sempre 
foi associado a curso profissionalizante, que seria tão-
somente uma alternativa à escassez de vagas univer-
sitárias, para formar uma massa de trabalhadores de 
nível intermediário, aptos a desempenhar tarefas se-
cundárias, como técnicos em alguma especialidade.

Trata-se de uma avaliação equivocada e pre-
conceituosa, que desconsidera o potencial do ensino 
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técnico no desenvolvimento das nações. É preciso, 
senhoras e senhores, superar essa visão tradiciona-
lista de ensino baseado no quadro negro, na lousa, e 
avançar em direção a novas dinâmicas de transmissão 
do conhecimento.

Ouço com prazer o nobre Deputado Lincoln Por-
tela, do PL. 

O Sr. Lincoln Portela – Nobre Deputado João 
Batista, estou acompanhando o pronunciamento de 
V.Exª, e quero parabenizá-lo por falar do ensino. É 
preciso que o Brasil reveja todas as condições da área 
da educação, desde a entrada das crianças na pré-es-
cola. Nossos professores são mal pagos e as escolas 
desprestigiadas. Até mesmo quando se fala em abrir 
as escolas aos sábados e domingos, como está acon-
tecendo em São Paulo e Goiás, há muita resistência. 
Lembro que, quando eu fazia parte da Comissão de 
Educação e Cultura, estava para ser votado um projeto 
que falava sobre a abertura das escolas nos finais de 
semana, e na ocasião duas Secretárias de Governo 
afirmaram que não seria possível abrir as escolas no 
fim de semana porque os usuários iriam sujá-las; ou 
seja, nem os pais nem a sociedade podem participar 
da escola. Já a partir da base vemos o descuido, o tre-
mendo descaso com o ensino no Brasil, que chega até 
às universidades. Segundo o texto constitucional, como 
eu disse há pouco tempo, as universidades precisam, 
por exemplo, de apoio ao ensino, à pesquisa e à exten-
são. Na apresentação de qualquer projeto universitário 
esses itens são incluídos. Infelizmente, a maior parte 
dos cursos universitários brasileiros pauta-se apenas 
no ensino sob a visão mercantilista. Não se fala em 
extensão nem em pesquisa, não se cumpre o texto 
constitucional. A partir do momento em que ampliar-
mos o nosso entendimento sobre esses assuntos, por 
certo chegaremos a uma condição melhor, até mesmo 
a essa que defende de V.Exª em seu pronunciamento, 
cuidando de todos os níveis de ensino em nosso País. 
Parabéns, Deputado.

O SR. JOÃO BATISTA – Muito obrigado, nobre 
Deputado. Solicito, Sr. Presidente, que o aparte do 
Deputado Lincoln Portela seja incorporado ao meu 
pronunciamento.

A prova da falência do modelo atual são os da-
dos do Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional 
– INAF, elaborados pela Ação Educativa e pelo Institu-
to Paulo Montenegro. Somos um País com 17 milhões 
de analfabetos, 50 milhões de pobres e 60 milhões de 
analfabetos funcionais. No total, 75% dos jovens e adul-
tos brasileiros não dominam as habilidades de leitura 
e escrita. Pasmem, senhoras e senhores!

O real desafio, caros colegas, é levar o conheci-
mento tecnológico à sala de aula, inserindo-o no con-

texto do dia-a-dia de cada estudante. Vários exemplos 
desse casamento entre ciência e educação foram dados 
recentemente nesta Casa, num seminário do mais alto 
nível no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – à qual tenho tido a honra 
de pertencer -, realizado em parceria com o Conselho 
de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica.

Especialistas de todo o País vieram discutir como 
promover desenvolvimento com inclusão social. Mon-
tamos, em frente a esta Casa, uma tenda com uma 
unidade modelo do Centro Vocacional Tecnológico, 
idéia nascida no Ceará e adotada pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia, que já assinou convênios para 
construção de 120 CVTs em vários Municípios. Aten-
dendo quem está dentro ou fora da escola, o centro 
reúne salas de aula para ensino presencial e à distân-
cia, computadores ligados à Internet e laboratórios de 
física, química, biologia e vários outros. A idéia é de 
que essas iniciativas se enlacem, formando redes di-
gitais de informação, as infovias do desenvolvimento, 
para o compartilhamento do conhecimento.

Podemos perguntar-nos como uma escola pode 
solucionar os grandes problemas nacionais: o desem-
prego, as desigualdades regionais, o analfabetismo, a 
concentração de renda. Porém, escolas que envolvam 
o saber tecnológico vão indubitavelmente propiciar 
o aprimoramento dos ensinos fundamental e médio 
– exatamente o tema do aparte do nosso querido 
Deputado Lincoln Portela -, o uso e a disseminação 
de novas tecnologias e o desenvolvimento de progra-
mas e atividades de extensão que utilizem os insu-
mos naturais para o desenvolvimento microrregional, 
respeitando as vocações e as potencialidades locais. 
É uma verdadeira revolução na maneira de ensinar, 
com a incorporação dos conhecimentos pela socieda-
de como parte de sua cultura, o que vai sem dúvida 
transformar o ensino no País. 

Ouço o nobre Deputado Costa Ferreira.
O Sr. Costa Ferreira – Quero parabenizar V.Exª 

pelo assunto que traz ao Plenário deste Parlamento, um 
tema de fundamental importância para a vida nacional. 
Sabemos que a educação brasileira, da pré-escola aos 
ensinos médio, fundamental e superior, reclama por 
uma reforma total, para que se aprimore a metodolo-
gia do ensino. V.Exª faz uma abordagem muito ampla, 
destacando o analfabetismo, que é uma nódoa até 
certo ponto indelével, já que não conseguimos retirá-la 
do nosso convívio. Lamentamos tanto o analfabetismo 
infantil quanto o adulto. Também precisamos, como en-
fatiza V.Exª, difundir os centros tecnológicos, implantan-
do-os em todo o território nacional, o que aprimoraria 
muito a educação brasileira. Parabenizo portanto V.Exª 
e reitero que precisamos bater nessa tecla da reforma 
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tanto do ensino médio quanto do ensino universitário, 
que está vivendo uma verdadeira calamidade. A cada 
dia que passa as universidades estão sendo mais e 
mais sucateadas, e o que se vê é um verdadeiro des-
caso. Mas ainda há tempo para revermos tudo isso e 
transformarmos essa situação caótica em uma ver-
dadeira redenção da educação nacional. V.Exª em 
boa hora traz ao debate um assunto tão importante, 
levando-nos a unir forças para, numa romaria, numa 
cruzada, aprimorarmos o estudo nacional e principal-
mente difundirmos os núcleos que V.Exª destaca, os 
centros tecnológicos, uma importante proposta para 
atendermos às aspirações da nossa juventude. Para-
béns a V.Exª pelo pronunciamento.

O SR. JOÃO BATISTA – Muito obrigado, Depu-
tado Costa Ferreira. Solicito, Sr. Presidente, que se 
incorpore também o aparte do Deputado Ferreira ao 
nosso pronunciamento.

No seminário realizado nesta Casa, os especia-
listas foram categóricos: a educação tem de ser vista 
como política de Estado e projetada para o longo pra-
zo – no mínimo 30 anos. Precisamos investir na faixa 
etária de até 6 anos, justamente o que faremos nesta 
Casa ao votarmos o Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica – FUNDEB, que des-
tinará R$4,5 bilhões ao setor.

A educação, associada a uma política continu-
ada de extensão técnica e tecnológica, é sem dúvida 
a única forma de prepararmos os jovens para o com-
petitivo mundo empresarial. De acordo com dados do 
DIEESE, a cada ano 70 mil jovens entram no mercado 
de trabalho sem saber escrever um bilhete. É estar-
recedor, mas esse dado explica a brutal lacuna social 
que nos confere o título de Nação mais desigual do 
mundo, para não dizer a mais injusta socialmente. Sem 
qualificação, o trabalhador não consegue assegurar 
para si e para a sua família as mínimas condições de 
subsistência.

Parece um contra-senso, mas o País, além de 
formar cada vez mais mestres e doutores, triplicou na 
última década sua participação no ranking de artigos 
científicos publicados no exterior, tendo adquirido re-
conhecimento internacional em áreas de ponta, como 
aviação e biotecnologia. Ou seja, a pesquisa científica 
e tecnológica está concentrada em nichos, que não se 
traduzem, necessariamente, em benefícios para toda 
a sociedade, como seria ideal.

Para se ter uma idéia, nos últimas 3 décadas a 
equação da renda no País tem sido a acentuada con-
centração da riqueza nas mãos de poucos. Segundo 
o IPEA, 10% da população mais rica detêm 50% da 
riqueza do País, e 50% dos mais pobres ficam somen-
te com 10% da renda gerada. A geografia da riqueza 

também é excludente: 120 Municípios, ou seja, ape-
nas 2% do total, são responsáveis por 42% de toda a 
produção industrial brasileira.

É natural, então, que as empresas se concentrem 
onde está a mão-de-obra mais qualificada, que tem a 
educação como pré-requisito. Do contingente de 2,1 
milhões de trabalhadores desocupados, segundo da-
dos da Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, 27,5% 
freqüentou apenas 1 ano de escola. Cabe aos gestores 
públicos estabelecer políticas estratégicas que visem 
à inclusão social das comunidades menos favorecidas 
e à redução das desigualdades regionais. 

Não é o que ocorre atualmente. O Plano Nacio-
nal de Qualificação, um dos programas do FAT, reser-
va apenas 3,3% de suas vagas aos trabalhadores de 
baixa renda. No campo também se perpetua o modelo 
de exclusão, onde o agronegócio se torna cada vez 
mais mecanizado e a pequena agricultura é menos 
incentivada. Essa lógica ignora o fato de que no Brasil 
mais de 4 mil Municípios são considerados economi-
camente rurais.

É vasto, quase infinito o campo de abrangência 
do ensino técnico e profissionalizante: tecnologia de 
alimentos, eletromecânica, química, turismo, recursos 
hídricos, irrigação, saneamento, mineração, piscicul-
tura e muitos outros. 

Ouço com prazer o nobre Deputado Érico Ri-
beiro.

O Sr. Érico Ribeiro – Deputado João Batista, 
V.Exª sabe que há poucos dias a Chefe do Depar-
tamento de Estado americano nos visitou, e quando 
perguntada sobre a razão de seu sucesso declarou: 
“A educação”. E acrescentou: “Como eu, pobre, negra, 
nascida no sul do Estados Unidos, poderia sair da situ-
ação constrangedora em que eu vivia, em que minha 
gente vivia? Só estudando.” E ela transformou-se na 
mulher mais importante do Estados Unidos, a maior 
potência do mundo. Por isso, Deputado, parabenizo 
V.Exª por esta discussão. Precisamos fazer este de-
bate. A permanência dos alunos em nossas escolas 
hoje é de poucas horas por dia e de poucos dias ao 
ano. Em qualquer debate em que estejam presentes 
alunos brasileiros e de outros países da mesma idade, 
os nossos encontram enorme dificuldade e raramente 
conseguem debater com os de outros países. Então, 
é realmente muito importante que se discuta esse as-
sunto na Casa. Fico alarmado quando vejo a imprensa 
fazer esse escarcéu sobre a falta dos Deputados aqui 
no período de 15 de dezembro a 15 de janeiro, pois 
os Deputados têm de conversar, de debater. Esse é o 
nosso trabalho, aqui ou nas nossas bases. Parabeni-
zo V.Exª por trazer esse assunto da educação, que é 
fundamental. O que diferencia hoje no mundo um país 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 01293 

rico de um país emergente ou pobre é a educação do 
povo. Meus parabéns.

O SR. JOÃO BATISTA – Muito obrigado. Incorporo 
também o aparte de V.Exª ao meu pronunciamento.

Em países como Suíça, Estados Unidos, Norue-
ga e Canadá, o caminho da profissionalização já está 
sedimentado. O índice de participação em programas 
de educação de adultos é próximo de 50%, enquanto 
no Brasil é de 16%. 

Apoiar a capacitação tecnológica e o ensino à 
distância, criar arranjos produtivos locais, aumentar 
a parceria entre universidades, empresas e centros e 
pesquisa, oferecer assistência técnica à população rural 
e urbana e criar uma política industrial voltada para a 
inovação e o aumento da competitividade são objetivos 
prementes de uma Política Nacional de Capacitação 
da População. Em breve esta Casa dará mais uma vez 
sua contribuição à sociedade, quando o Conselho de 
Altos Estudos finalizar um diagnóstico completo sobre 
a formação e o ensino tecnológico no Brasil.

Paralelamente, precisamos popularizar a Inter-
net no País, como verdadeira ferramenta de ensino e 
disseminação do conhecimento. Para isso, precisamos 
não apenas de telecentros comunitários, que são objeto 
dos inúmeros programas de inclusão digital do Gover-
no Federal. Temos de utilizar efetivamente os recursos 
do FUST, criado com receita das telecomunicações, 
que tem hoje mais de R$4,5 bilhões em caixa – pelo 
menos é o que presumo e espero.

Apelo para os nobres colegas no sentido de que 
aprovem o Projeto de Lei nº 5.510, de minha autoria, 
apresentado em junho deste ano, que permitirá a in-
formatização das escolas, das bibliotecas e dos hos-
pitais públicos. É a democratização da informação, 
sem a qual não há cidadania plena. Hoje, menos de 
20% das escolas públicas no País estão conectadas 
à Internet. Pior: mais de 80% da população brasileira 
nunca acessou a rede mundial de computadores. Es-
ses números são alarmantes, Deputado Turra.

A mudança na Lei do FUST faz-se necessária, 
uma vez que o texto atual deixa margem para que 
somente as concessionárias da telefonia fixa usem 
os recursos para prover acesso à Internet em todo o 
País, o que seria um completo absurdo. Por outro lado, 
também não podemos deixar que esse montante seja 
usado apenas com telefonia rural ou outro tipo de aces-
so telefônico, quando sabemos que a convergência e 
o avanço tecnológico fazem da Internet o futuro das 
telecomunicações.

Esta Casa já aprovou a Lei de Inovação, que es-
timula a pesquisa nas empresas por meio de incen-
tivos fiscais e estímulos à parceria entre empresas e 
universidades. Aprovamos também a MP do Bem, que 

reduz impostos para bens de informática e incentiva a 
contratação de pesquisadores e inventores indepen-
dentes pelas empresas. Além disso, tem sido incan-
sável nossa luta em defesa da elevação do orçamento 
para o setor.

Resta ao Governo fazer a sua parte: descontin-
genciar os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico – FNDCT, destinar mais 
verbas do fundo para programas de inclusão social, 
articular e priorizar os vários sistemas de formação 
profissional, no âmbito dos Ministérios da Educação, 
do Trabalho e da Ciência e Tecnologia, criar bolsas de 
extensão e de desenvolvimento regional, criar uma po-
lítica fiscal diferenciada para a pequena e a microem-
presa e permitir que a Política Industrial, Tecnológica e 
de Comércio Exterior, a chamada PITCE, propicie de 
fato a evolução tecnológica de produtos e processos 
nas empresas, o que, infelizmente, está longe da reali-
dade atual. A Pesquisa sobre Inovação Tecnológica do 
IBGE mostrou que mais de dois terços das empresas 
nacionais não desenvolvem atividade interna de P&D. 
Paradoxalmente, as poucas que investem são as que 
mais geram divisas para o País. Atualmente , um quarto 
do faturamento industrial brasileiro está concentrado 
em empresas de alto conteúdo tecnológico. Essa é a 
fonte de riqueza das nações modernas.

No Brasil, nobres pares, essa cultura de inova-
ção precisa ser disseminada na sociedade, mas tendo 
como foco e direção uma espécie de radar social. Em 
recente palestra na Conferência Nacional de Ciência & 
Tecnologia, o Prêmio Nobel de Química Alan McDiar-
mid , em toda a sua genialidade, fez-nos um alerta 
singelo: a ciência é feita de pessoas. E esse capital, o 
capital humano, não nos falta. Como dizia nossa que-
rida poetisa Cora Coralina: “Feliz aquele que transfere 
o que sabe e aprende o que ensina”. Essa é a magia 
do conhecimento.

Ouço o Deputado Feu Rosa.
O Sr. Feu Rosa – Deputado João Batista, usarei 

da palavra só para robustecer o seu pronunciamento e 
caracterizá-lo como um dos mais importantes. Preci-
samos seguir esses padrões para evitar a ocorrência 
de dados como os que mencionarei com tristeza. O 
caminho a ser percorrido é o do pronunciamento de 
V.Exª e a ação advinda dele. No Brasil, em 1996, a 
renda 5% dos mais ricos distava da dos 5% dos mais 
pobres 36 vezes. Éramos os vice-campeões da con-
centração de renda. O ano de 2005 encerrou-se com 
uma distância entre a rendo dos 5% dos mais ricos e 
dos 5% dos mais pobres de 34 vezes. Hoje ocupamos o 
quarto lugar em concentração de renda no mundo. Ou-
tro fato ruim que deixará de ocorrer com as ações que 
V.Exª sugere nesse pronunciamento de rara sabedoria 
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é o seguinte: no Brasil, 90% da população não sabem 
distinguir adequadamente mil de milhão ou de bilhão. 
Parabéns, Deputado João Batista! O caminho é esse. 
Não podemos fazer ouvidos surdos aos ensinamentos 
e ao brilhante pronunciamento de V.Exª

O SR. JOÃO BATISTA – Agradeço ao Deputado 
Feu Rosa o aparte, que muito nos honra.

Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exª que 
determine a divulgação deste discurso, com os apar-
tes, pelos órgãos oficiais desta Casa, bem como pelo 
programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – V.Exª será 

atendido.
 O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exª 

a palavra por 3 minutos.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é importante reconhecer o equívoco nesta con-
vocação extraordinária. No início, não haveria nenhuma 
tarefa de plenário, apenas algumas Comissões funcio-
nariam – poucas funcionaram.

Não fiz propaganda de que devolveria o dinheiro 
– alguns dos muitos que a fizeram não a cumpriram -, 
mas doei a parte que me cabia do salário a 6 institui-
ções do meu Estado: Associação Paraibana de Com-
bate ao Câncer Infanto-Juvenil, Pastoral da Criança, 
Hospital Padre Zé, Pastoral da Caridade da Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus Mandacaru, João Pessoa, 
Associação de Promoção Sociocultural da Comunidade 
do Bairro de Marés e Centro Dom Oscar Romero, que 
trabalha em defesa dos direitos humanos.

Faço esse registro para dizer que precisamos vo-
tar hoje a proposta que diminui o período do recesso e 
o projeto que proíbe o recebimento de salários extras 
nas convocações. É fundamental recuperar a nossa 
imagem e a credibilidade e a confiança da população 
no Parlamento.

Outra questão me preocupa. A revista CartaCa-
pital traz matéria intitulada As Contas de Azeredo não 
fecham. Um documento relata a arrecadação de 100 
milhões na campanha mineira de 1998. Há uma relação 
de diversos Parlamentares que receberam recursos. 
A CPMI tem de investigar isso.

Sr . Presidente, também se noticia que um material 
teria sido entregue à Polícia Federal e à Controladoria-
Geral, bem como ao Ministério Público Federal, mais 
precisamente uma relação de empresas que teriam 
contribuído para campanha de 2002, por meio de um 
esquema chamado Caixa 2 Caixa 2 promovido pela 
empresa Furnas Centrais Elétricas S/A.

Verifica-se, Sr. Presidente, se confirmada a in-
formação, que alguns Deputados que fazem parte do 
Conselho de Ética estão “enfurnados” nesse caixa 2 
de Furnas.

É preciso investigar o assunto com muita pro-
fundidade.

 O SR. ORLANDO DESCONSI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo a tribuna para fazer menção a 
um fato ocorrido assim que cheguei à Casa, em 2001, 
na condição de suplente. Em aqui chegando, fui buscar 
informações sobre a legislação ou projetos que trami-
tassem na Câmara relativos à redução do recesso e 
a pagamento extra. Encontrei alguns, dentre eles um 
da minha bancada do Partido dos Trabalhadores, que 
contemplava a idéia que defendo, pois reduzia para 
30 dias o recesso e extinguia o pagamento extra nas 
convocações extraordinárias.

Redigi um artigo defendendo aquela proposta, 
fiz inúmeros pronunciamentos desta tribuna, além de 
fazer vários movimentos. Enfim, conversamos com 
muitas pessoas, mas não conseguimos aprovar o pro-
jeto naquela legislatura. Nessa legislatura, um grupo 
de Parlamentares reuniu-se com o então Presidente 
da Casa, Deputado João Paulo Cunha, que designou, 
pela Mesa, o Deputado Inocêncio Oliveira para acom-
panhar o tema. Devo dizer que S.Exa. foi um parcei-
ro porque apoiou a iniciativa. Por fim, uma Comissão 
Especial foi criada em vista de inúmeros projetos que 
tramitavam sobre a matéria.

No início da legislatura pedimos ao Líder Nelson 
Pellegrino que desarquivasse aquela PEC – que tinha 
sido arquivada em função de o primeiro nome ser o de 
José Genoíno, que à época não mais era Deputado. 
E assim ocorreu. A PEC começou a tramitar e tive a 
honra de presidir, pelo meu partido, o PT, a Comissão 
Especial criada. O Deputado Isaías Silvestre foi o rela-
tor e apresentou o resultado desse trabalho que agora 
entra em pauta para votação.

Saúdo o Presidente Aldo Rebelo por ter incluído 
essa PEC entre os temas da convocação, com a qual 
não concordo, mas em razão da qual, pelo menos, 
pela primeira vez, estamos diante do debate sobre a 
matéria, e espero que possamos votá-la. A proposta 
apresentada reduz para 45 dias o período de reces-
so anual, no interregno de 15 de dezembro a 15 de 
janeiro e entre 16 a 30 de julho, além de reduzir o pa-
gamento extra. 
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A minha posição é de que não haja pagamento 
extra. Se pudermos eliminá-lo, posso dizer que será 
um grande feito, uma contribuição desta Casa ao con-
junto do povo brasileiro.

Tenho certeza de que demonstraremos sintonia 
com o que pensa a maioria do povo brasileiro, porque 
não mais se justifica a previsão de 90 dias para recesso 
parlamentar. Portanto, devemos reduzir esse período 
e acabar de vez com o pagamento extra.

Faço esta defesa porque, desde 2001 e por todo 
o período em que estive nesta Casa, em todas as con-
vocações que houve, nunca recebi pagamento extra 
por convocação extraordinária. Desde a primeira vez, 
eu, o Dr. Rosinha e a Deputada Ana Corso – suplente, 
tal como eu, à época – devolvemos o pagamento extra. 
Apenas mais tarde soube que era possível informar 
ao público sobre o não-recebimento. De lá para cá, 
portanto, nunca recebi o pagamento extra. Fico feliz 
que nesta convocação e neste debate se tenha am-
pliado o número daqueles que não querem receber 
esse pagamento.

Sr. Presidente, espero que possamos aprovar 
essa matéria e mudar a regra atual. Muito obrigado.

 A SRA. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Concedo 
a palavra à nobre Deputada Alice Portugal.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, assomo à tribuna desta Casa para 
dizer que esta convocação extraordinária será produ-
tiva, tenho certeza, porque estão na pauta projetos da 
maior importância para a sociedade brasileira, a exem-
plo daquele que acabará com o drama dos agentes co-
munitários de saúde e também o relativo ao FUNDEB, 
que precisa ser aprovado neste período.

É necessário que se dê destaque a quem produz. 
É com esse interesse que venho à tribuna relatar o que 
estamos vendo em noticiários de jornais e por meio 
dos canais de TV neste País. Quadros de renomados 
artistas brasileiros, a exemplo de Cândido Portinari e 
Di Cavalcanti, são particularmente cobiçados e têm 
sido roubados em ações que a polícia sabe serem de 
encomenda. Essa realidade me fez apresentar reque-
rimento, que conta com a anuência e assinatura de 
todos os pares desta Casa, no sentido de que insta-
lemos uma Comissão Parlamentar de Inquérito para 
investigar o roubo, a receptação e o comércio ilegal 
ilícito de obras de arte, bens culturais em geral, inclu-
sive obras de arte sacra no Brasil.

Considerado o terceiro crime mais rentável do 
mundo, o tráfico de obras de arte e peças históricas, 
bem como de arte sacra, coloca em constante perigo 

o patrimônio cultural de nosso País. Muitas são as pe-
ças do patrimônio cultural brasileiro que anualmente se 
perdem em virtude de roubos e furtos. Por esse mo-
tivo, desde 1997, em conjunto com a Polícia Federal, 
a Interpol, o Conselho Internacional de Museus e o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
– IPHAN desenvolvem uma campanha denominada 
“Luta Contra o Tráfico Ilícito de Bens Culturais”, cujo 
objetivo é devolver aos lugares de origem as obras de 
arte furtadas ou desviadas de forma ilegal. 

De maneira rápida, Sr. Presidente, o cadastro do 
IPHAN, responsável legal pela preservação das obras, 
registra 992 peças roubadas em todo País, 524 delas 
no Estado do Rio de Janeiro. São 209 esculturas, 35 
peças de mobiliário, 104 objetos de culto, 33 objetos 
pessoais, 33 armas etc. O Rio é o campeão, seguido 
por Minas Gerais e Bahia, nessa modalidade de ilega-
lidade e de crime que precisa ser coibido. 

As peças sacras roubadas são revendidas princi-
palmente no mercado interno. Já as cerâmicas indíge-
nas são muito procuradas no exterior. Até mesmo urnas 
arqueológicas amazônicas estão na lista vermelha do 
IPHAN. Também quadros de renomados artistas, como 
Portinari e Di Cavalcanti.

O esquema utilizado pelos especialistas no rou-
bo de obras de arte costuma ser o seguinte: uma vez 
feito o roubo, as peças são distribuídas a antiquários 
desonestos que agem como receptadores. No seleto 
círculo comercial desses objetos, “colecionadores” 
são avisados assim que as novas peças chegam ao 
mercado ilícito. O próximo passo é vendê-las para co-
leções particulares. 

Na Bahia há muita especulação sobre onde dor-
mem as imagens seculares das nossas igrejas. Por 
exemplo, em aparadores de alguns grandes colecio-
nadores de obras de arte. 

Tenho aqui uma relação de todos os bens cultu-
rais procurados, fato certo e determinado para a ins-
talação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. 
Espero que esta Casa apóie o meu requerimento. Te-
mos de cuidar da preservação desse patrimônio, como 
muito bem vem fazendo o Ministério da Cultura, atra-
vés do Departamento de Museus e Centros Culturais 
do IPHAN, dirigido pelo querido José do Nascimento 
Júnior. Precisamos tomar uma atitude para impedir a 
dilapidação dos nossos bens culturais. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Concedo 

a palavra, pela ordem, ao Deputado Francisco Turra, 
por até 3 minutos. 

O SR. FRANCISCO TURRA (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, protocolei há pouco requerimento para 
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que seja dirigido ao Ministério do Desenvolvimento, ao 
BNDES, ao Ministério da Agricultura e à Casa Civil um 
pedido de informações sobre o montante da linha de 
financiamentos do BNDES para as agroindústrias do 
Brasil. Afinal, se queremos exportar produtos com alto 
valor agregado, produtos transformados, temos de criar 
boas condições para os Municípios, que almejam, com 
a agroindústria, gerar emprego e renda. 

Também protocolei à Mesa outro pleito muito im-
portante. Precisamos buscar recursos no BNDES para 
projetos de irrigação. 

A seca não pode ser considerada um fenômeno 
aleatório no Brasil. Temos de aprender a conviver com 
ela. Nós, sulistas, por exemplo, de 21 safras, tivemos 11 
frustradas, em maior ou menor intensidade. Portanto, 
temos de agir preventivamente e encontrar meios para 
minimizar os efeitos da estiagem. Um deles é propor-
cionar não só aos grandes e médios produtores, mas 
também ao produtor de hortifrutigranjeiros, condições 
de manter algum sistema de irrigação. 

Nações ricas como Israel convivem com a seca, 
enfrentam a estiagem com processos modernos de 
irrigação por gotejamento. No Brasil não há linhas de 
financiamento nem vontade política de criá-las. E o 
tema é recorrente. Há anos tentamos incluí-lo no pla-
no agrícola. Dependemos não apenas da vontade do 
Ministro e do Orçamento, mas principalmente da dis-
ponibilidade de recursos do BNDES, que não só pode 
estimular essa fonte geradora de renda como evitar 
graves prejuízos no setor. 

Sr. Presidente, recordo-me de uma comissão con-
junta de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, 
quando enfrentamos o problema do ciclone. Naquela 
época precisávamos minimizar prejuízos já sofridos. 
Agora falamos de ações preventivas, da utilização de 
meios modernos de convívio com a seca.

A seca é uma realidade no Nordeste, no Sul e no 
Sudeste do País. Todos os anos ela acontece. 

Peço à Mesa apoio para o meu requerimento. 
Precisamos encontrar uma solução para esse fato in-
conteste. A seca não é um fenômeno como os ciclones 
e os furacões, pois se manifesta no Brasil com muita 
freqüência, e sempre com efeitos deletérios.

Muito obrigado.
O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exª 

a palavra.
O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já foi atingi-
do o quorum. Eu gostaria de saber quando terá início 
a Ordem do Dia. Estamos convocados pelo Deputado 
Aldo Rebelo desde ontem, diz a imprensa que estamos 

convocados há 1 mês, para somente às 18h30min co-
meçarmos a apreciar as matérias da pauta? 

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Sr. Depu-
tado, V.Exª certamente pode observar que os Líderes 
não estão presentes no plenário. Neste momento está 
encerrando-se a reunião do Colégio de Líderes, que 
está justamente definindo algumas questões penden-
tes da nossa pauta. Logo mais o Presidente da Casa 
iniciará a Ordem do Dia.

O SR. LOBBE NETO – Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente, mas lembro que houve uma manhã inteira 
para realizar-se essa reunião. Ela não deveria estar 
acontecendo na hora da Ordem do Dia.

 O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exª 
a palavra. 

O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB-RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
caros Parlamentares, a exemplo de outros Deputados, 
uso esta tribuna para falar sobre a convocação extraor-
dinária, que tantos conflitos gerou na mídia. A própria 
mídia estava brigando pela notícia, tentando pegar os 
Parlamentares em erro. 

A convocação foi mesmo equivocada, não have-
ria necessidade dela. Mas ela foi feita, infelizmente, e 
durante 1 mês ficamos sem trabalhar. Não por nossa 
culpa. Eu estive nesta Casa durante os dias da con-
vocação. Está registrada a minha presença. Estive em 
Brasília resolvendo problemas em Ministérios e cuidan-
do no meu gabinete de questões inerentes ao Estado 
de Roraima e ao País. Não posso admitir que alguns 
jornalistas usem de palavras indecorosas contra esta 
Casa, alguns deles pessoas que não têm reputação 
que lhes permita usar os meios de comunicação para 
falar mal dos Parlamentares. E generalizam a crítica. 
Ora, em todos os lugares há aqueles que cometem 
erros, aqueles que criam problemas. 

Sr. Presidente, não podemos aceitar que prostitu-
tos e prostitutas – na forma de falar – usem os meios 
de comunicação para denegrir a imagem desta Casa. 
Alguns deles ganham milhões e milhões. A propósito, 
eu gostaria, se possível, que se criasse uma CPI para 
averiguar onde é colocado o dinheiro desses jornalistas 
que ficam se jactando de donos da ética. Eles também 
são sonegadores de impostos, como a própria Rede 
Globo. Não entendo por que o Governo ainda não pres-
sionou essa emissora. Por que tanta benevolência para 
com uma empresa de comunicação que vive batendo 
tanto no Executivo quanto no Legislativo? 

Tudo bem, é direito deles noticiar. Eu não quero 
que volte o período da ditadura, mas naquela época 
não havia tanta baboseira na televisão, programas 
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como esse Big Brother, uma verdadeira pornografia, 
uma apologia a tantas coisas erradas. E nós engolimos 
tudo isso e ainda deixamos que nossos filhos também 
engulam. Temos de dar um basta nisso. 

Não estou nervoso nem estou falando em causa 
própria. Estou bem consciente. Infelizmente, a Rede 
Globo é um antro de pornografia, de safadeza, de bai-
xaria que tem entrado em nossos lares. E é por isso 
que temos de dar um basta. 

Se fosse possível, deveríamos elaborar aqui uma 
lei para impedir que baixarias dessa natureza entras-
sem em nossos lares, e de maneira acintosa. Hoje 
muitos pais não têm mais condição de criar os filhos 
por conta da má educação transmitida todos os dias 
pelos nossos meios de comunicação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exª 

a palavra.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna para 
falar a respeito de uma notícia divulgada por todos os 
meios de comunicação do País na última sexta-feira. 
Uma notícia alvissareira e importante para todo o País, 
Sr. Presidente, porque dá conta do encerramento do 
processo movido contra o Brasil em decorrência de 
denúncia de uma entidade norte-americana que nos 
incluía no rol de países que pouco ou quase nada fa-
ziam para acabar com a pirataria.

A notícia foi repassada ao Governo brasileiro por 
intermédio de importante dirigente norte-americano. 
E digo que é uma notícia importante, Sr. Presidente, 
porque o Brasil já respondia a esse processo há al-
gum tempo. Caso o Brasil fosse condenado, os pre-
juízos para o País – e não para o Governo – seriam 
muito grandes.

Para que V.Exas. tenham uma idéia, o processo 
que estava sendo movido contra o Brasil por conta da 
pirataria poderia nos retirar do Sistema Geral de Prefe-
rência, metodologia adotada pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, 
em que os países desenvolvidos concedem incentivos 
e benefícios a países em processo de desenvolvimento, 
caso do Brasil. O Brasil recebe uma série de vantagens 
tributárias dos Estados Unidos, da Europa e de vários 
países desenvolvidos. 

Para se ter uma idéia, Sr. Presidente, 15% das 
exportações brasileiras, em torno de 3 bilhões de dó-
lares, foram beneficiadas com esse sistema, ou seja, 
não pagaram tributos, o que ajuda muito a produção 

e desenvolvimento internos do País. O processo foi 
encerrado e obtivemos uma grande vitória.

Para concluir, repito que essa vitória é do País; 
é uma vitória, sem dúvida alguma, do Governo, que 
adotou ações importantes, e sobretudo uma vitória do 
Parlamento brasileiro, da Câmara dos Deputados.

Em 2003, foi instalada a CPI da Pirataria que, 
com coragem, aprovou um belo relatório em que não 
apenas sugeriu mudanças na legislação como tam-
bém a adoção de ações por parte do Governo Federal, 
muitas delas já implantadas. Temos hoje instalados o 
Conselho Nacional de Combate à Pirataria, na Câmara 
dos Deputados, a Frente Parlamentar de Combate à 
Pirataria e à Sonegação Fiscal, com a participação de 
200 Deputados, e uma ação direta contra a pirataria, 
uma luta em defesa do emprego e do desenvolvimen-
to do nosso País.

Aproveito para cumprimentar o Conselho Nacional 
de Combate à Pirataria, o Fórum Nacional da Pirataria, 
a Frente Parlamentar de Combate à Pirataria e à So-
negação Fiscal e todos os Parlamentares envolvidos 
nessa luta tão importante para todos nós.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exª 

a palavra.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
maior usina hidrelétrica do mundo é a maior caixa-
preta do mundo. Segundo a revista ISTOÉ deste final 
de semana, a usina de Itaipu tem 2 bilhões de dólares 
não contabilizados. Um ex-gerente revela como cons-
truiu e com funciona o caixa 2 da maior hidrelétrica do 
mundo. É uma reportagem ampla que ouve também 
os atuais diretores de Itaipu. 

O jornalista responsável pela matéria me ligou e 
perguntou sobre o que estava acontecendo. 

Diz a revista: 

“Não há como deixar de investigar o que 
acontece em Itaipu com uma força-tarefa do 
Ministério Público, da Polícia Federal e da 
própria CPI”, adverte o Deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR), perplexo, com a papelada 
que já recebeu”.

E eu recebi mesmo uma papelada anônima em 
meu gabinete.

Essa intervenção que faço é concluída com outra 
em que digo, de acordo com a revista:

“Em plena democracia, não é possível 
a existência de uma estatal sem controle de 
ninguém, nem do Ministério Público, nem dos 
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Congressos brasileiro e paraguaio”, afirma o 
Deputado Hauly. 

Foram as duas afirmações que fiz à revista. Eu, 
em nenhum momento, na entrevista, citei que havia 
caixa 2 em Itaipu. 

Agora, a Itaipu solta uma nota – ontem – dizendo 
que eu fui leviano ao me referir a um caixa 2 em Itaipu. 
Eu não disse. Eles se precipitaram. Leviana foi a dire-
toria de Itaipu e todos que assinaram a nota.

Sr. Presidente, neste ano de 2006, quando ainda 
estamos perplexos, a Câmara dos Deputados continua 
sendo criticada como nunca foi em toda sua história, 
e estou aqui há 15 anos. 

Não posso permitir mais, como Deputado Federal 
do Brasil – e estou em contato com Deputados e Se-
nadores do Paraguai -, que Itaipu não seja fiscalizada 
pelas leis brasileiras, no caso a Lei nº 8.666, a Lei de 
Licitações, pelo nosso Tribunal de Contas. 

Em dezembro do ano passado, Sr. Presidente, en-
viei ao Superior Tribunal Eleitoral uma denúncia contra 
Itaipu, que, em pleno período eleitoral, em 2004, havia 
gasto 10 milhões de reais com publicidade, despesa 
que não podia ser despendida por nenhuma empresa 
estatal nem pelo Governo Federal.

Se o Congresso quer mesmo moralizar o Brasil, 
têm os meios para punições, têm as CPIs, que podem 
fazer uma avaliação completa disso. Não é possível 
admitir que uma empresa desse porte, que tem uma 
despesa de custeio de 1 bilhão de reais por ano, não 
seja submetida à fiscalização do Tribunal de Contas 
da União e à Lei de Licitação. Não estamos aqui para 
fazer repercutir matéria de imprensa. Nós deveríamos 
prevenir, e a fiscalização preventiva é feita pelo Tribu-
nal de Contas da União. É nisso que temos que traba-
lhar. Temos que aprovar 2 projetos de minha autoria, 
1 que obriga a licitação e outro que obriga a Itaipu a 
se submeter à fiscalização do Tribunal de Contas da 
União, como qualquer estatal, como qualquer empre-
sa pública.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. HUMBERTO MICHILES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exª 

a palavra.
O SR. HUMBERTO MICHILES (PL-AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, estamos iniciando o período de con-
vocação extraordinária. Conforme acabou de dizer o 
ilustre Deputado Luiz Carlos Hauly, esta Câmara nun-
ca foi tão criticada, nunca sofreu críticas tão severas. 
E, na minha concepção, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, temos de ter consciência de que cada um 
de nós, Parlamentares, está aqui de passagem, cum-

prindo mandato por período temporário, definido pela 
população do seu Estado. Temos de ter consciência de 
que críticas podem e devem ser feitas, mas temos o 
dever e a obrigação de defender a Instituição, porque 
nós somos passageiros aqui, mas ela é permanente, 
e deve e precisa ser defendida.

Ainda ontem, por ocasião da abertura dos traba-
lhos, Deputado Paulo Feijó, o Presidente da Casa dizia 
que a melhor resposta que poderíamos oferecer à opi-
nião pública é votarmos, é apresentarmos resultados. 
E, por isso, quero conclamar não apenas o Líder do 
meu partido, mas os Líderes de todos os partidos, que 
foram responsáveis pela convocação extraordinária. É 
bom que a população saiba que a convocação não foi 
aprovada em plenário, que a grande maioria dos Depu-
tados com quem conversei não a queria, até porque 
muitos já tinham compromissos nas suas bases. Mas 
entendeu a Mesa Diretora e as Lideranças que, para 
que fosse mantida em atuação o Conselho de Ética e 
as Comissões Parlamentares de Inquérito, para não 
atrasar a apuração da verdade, que o Brasil quer e 
precisa saber, valeria a pena a convocação.

Sr. Presidente, todos nós estamos pagando um 
preço alto por isso, porque foi dito à Nação que os 
Deputados estavam recebendo sem aqui comparece-
rem. Ontem um Deputado afirmou que vai pedir cer-
tidão de que tenha faltado a alguma sessão, exemplo 
que vou seguir, porque quero apresentá-la às minhas 
bases. Estive aqui ontem e, se Deus permitir, vou estar 
em todas as sessões.

Algumas matérias importantes serão decididas e 
votadas, uma delas a diminuição do recesso. É preci-
so, efetivamente, enfrentarmos essa questão. A força 
e a legitimidade do Poder Legislativo vem da opinião 
pública. Se temos que estar presentes neste plená-
rio, Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos também 
de estar presentes nas nossas bases. Então, hoje, o 
grande desafio é compatibilizar o funcionamento des-
ta Casa com a atuação responsável do Parlamentar 
em sua base. 

Mas, Sr. Presidente – tenho de posicionar-me 
porque esse é o meu feitio -, não podemos aceitar 
que, ao haver uma convocação, o Parlamentar receba 
2 salários, como também não podemos aceitar que, 
ao ser convocado pelo Executivo, o Parlamentar não 
receba salário nenhum. Se assim fizermos, não estare-
mos contribuindo, Deputado Alberto Fraga, para o bom 
funcionamento da instituição porque um Parlamentar 
que estiver em sua base, ao ser convocado extraordi-
nariamente pelo Executivo, talvez não compareça, e 
a maior prejudicada será a Instituição.

Muito obrigado. 
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O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, inicialmente, eu gostaria de solicitar ao 
Presidente Aldo Rebelo que desse início à Ordem do 
Dia, tendo em vista que já está no horário e o quorum 
já foi alcançado. Todos estamos aqui aguardando os 
Líderes e o Presidente da Casa para que dê início à 
Ordem do Dia. Enquanto isso, farei um comentário a 
respeito de matéria publicada pelo Globo Online, do 
articulista Alan Gripp, do jornal O Globo:

“Ex-militante do PT diz que compadre de Lula 
criou o caixa dois do partido.

Em depoimento à CPI dos Bingos, o economista 
Paulo de Tarso Venceslau denunciou que o esquema de 
caixa dois do PT teve início há treze anos, nas prefeitu-
ras do interior de São Paulo. Segundo ele, o esquema 
foi posto em prática pela Consultoria para Empresas e 
Municípios (CPEM), empresa que pertence a Roberto 
Teixeira, compadre do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Segundo Venceslau, que foi expulso do PT em 
1988 após fazer as denúncias, a empresa procurava 
os prefeitos petistas oferecendo serviços para melhorar 
a arrecadação de ICMS, mas o lucro não era contabi-
lizado, sendo repassado ao partido. 

O economista apresenta como principal prova 
uma sindicância interna feita pelo próprio PT que apon-
taria os indícios da fraude. Venceslau acusa o atual 
presidente do Sebrae, Paulo Okamoto, a quem com-
parou ao ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, como 
o principal arrecadador do esquema.

– Ele era o arrecadador, apesar de na época não 
ser nada no PT...”

Trata-se, Sr. Presidente, de mais uma denúncia 
que chega à CPI, falando do caixa 2 do Partido dos 
Trabalhadores. Há 13 anos vinha sendo preparado e 
montado um esquema para que, quando chegasse ao 
Planalto, acontecesse o que todos nós, infelizmente, 
já vimos.

Haverá, ainda, para breve, a convocação do novo 
legisla. Não sabemos se o outro foi assassinado, ou 
se cometeu suicídio. Enfim, não sabemos o que ocor-
reu. Mas o fato é que já desapareceram mais de 6 ou 
7 testemunhas do caso Celso Daniel que não mais 
podem prestar depoimentos. E, agora, mais um perito 
afirma que o ex-Prefeito foi bastante torturado antes 
de morrer.

Precisamos acompanhar de perto tudo isso que 
vem ocorrendo. Que a nossa CPI consiga, de uma vez 

por todas, identificar os culpados para que eles pos-
sam ir para a cadeia.

Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Esta Pre-

sidência informa que dentro de mais alguns instantes 
será iniciada a Ordem do Dia, tão logo conclua a reunião 
de Líderes que está sendo realizada no momento.

Solicito aos Srs. Deputados que ainda se en-
contram em seus gabinetes que compareçam ao ple-
nário. 

A SRA. SOCORRO GOMES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exª 
a palavra.

A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, 2 são os motivos que me tra-
zem a esta tribuna. Primeiramente quero comunicar 
aos companheiros iniciativa que tomei no sentido de 
contribuir para resolver problema que considero mui-
to grave, isto é, a ausência do Ministério Público nos 
conflitos urbanos pela posse de terra.

No meu Estado, o Pará, os conflitos pela posse 
da terra, urbanos e rurais, têm trazido conseqüências 
graves. Para o trabalhador rural, há a trágica lista dos 
marcados para morrer. Por isso, dei entrada a proje-
to de lei que visa tornar obrigatória a participação do 
Ministério Público nos conflitos urbanos pela posse 
de terra.

Sr . Presidente, outro motivo que me traz a esta 
tribuna é o de comunicar à Casa que, em 1997, neste 
Parlamento, foi criada, por decisão da Mesa da Câma-
ra, uma Comissão Externa para acompanhar a priva-
tização da empresa Vale do Rio Doce. 

Naquele momento, conseguimos aferir o quan-
to estavam desvalorizadas as avaliações da Vale. Na 
verdade, um patrimônio gigantesco de uma empresa 
lucrativa, que detém concessões de minério para ser 
utilizado por 400 anos, no caso do minério de ferro, e 
vários outros, foi entregue na Bacia das Almas. 

À época, entramos com ação popular, e um juiz 
do Estado do Pará simplesmente desconheceu o fato, 
arquivou tal ação, porque entendeu que não era o caso 
de deferi-la. 

Ora, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal ago-
ra resolve que aquela atitude não foi correta e ordena 
que seja dado provimento a todo o recurso sobre o 
processo de leilão da Vale do Rio Doce, inclusive so-
bre a subavaliação, feita à época pela Merrill Lynch, 
completamente parcial. 

Essa decisão desenha um novo quadro. Podemos 
debater o assunto e até ressarcir aos cofres públicos 
os bilhões de dólares em que foram lesados com a 
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entrega desse patrimônio tão grandioso, visto que há 
dezenas e dezenas de empresas consorciadas. A Vale 
do Rio Doce possui estradas de ferro, portos, navios, 
e consegue vender ferro na Ásia, concorrendo com 
várias outras grandes empresas, sendo a primeira do 
mundo nesse ramo.

Comunico, então, que está sendo reconsiderada 
a decisão anterior e que vai a julgamento o leilão da 
Vale do Rio Doce.

Muito obrigada.

O Sr. Adelor Vieira, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Alberto, 
2º Suplente de Secretário.

 O SR. MAURO PASSOS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. MAURO PASSOS (PT-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, inicialmente quero destacar duas inicia-
tivas do Presidente desta Casa, que me parece vêm 
em boa hora. A primeira é a de inclusão – e foi esse 
também o entendimento dos Líderes – na pauta des-
ta convocação extraordinária de duas discussões que 
estamos devendo à sociedade. Embora saibamos que 
há outros Parlamentares com posições e entendimen-
tos diferentes, precisamos sim, Deputado Zonta, rever 
essa questão do recesso de 90 dias. Trata-se de algo 
totalmente descabido, que não se justifica mais, e que 
está acontecendo há muitos anos, desde a época em 
que não havia Internet, em que não tínhamos a capa-
cidade de deslocamento que temos hoje, em que as 
viagens para o Rio de Janeiro eram feitas de navio. 
Com certeza, hoje, Deputado Jorge Boeira, não se 
justificam os 90 dias de recesso. E o fim do recesso 
ataca outra questão: os pagamentos extras, que criam 
constrangimento e divisões, e temos dificuldades para 
explicar à opinião pública as razões de sua existência. 
Se tivéssemos um recesso normal, de 30 dias, even-
tualmente 15 em julho, seria o ideal. Nada poderia ser 
tão urgente a ponto de não poder esperar a nossa vol-
ta para deliberarmos no plenário. Portanto, parece-me 
uma iniciativa importante a que o Presidente tomou ao 
incluir na pauta esses 2 assuntos.

A segunda iniciativa, Sr. Presidente, é a de recu-
peração da CPI das Privatizações. A do setor elétrico 
foi abortada, diria, pelo então Presidente Severino 
Cavalcanti, de forma inexplicável. Aliás, houve reque-
rimentos de vários Parlamentares no sentido de que 
fosse revisto o encerramento de uma CPI que sequer 
iniciou seus trabalhos, mas agora o Presidente Aldo, em 

boa hora, coloca em pauta as privatizações. Acredito 
que essa CPI vá permitir que o povo brasileiro saiba 
por que tantas vendas foram feitas de forma açodada, 
subvalorizada, imprópria, sem critério e sem perspec-
tivas, o que causou e continua causando uma enorme 
desconfiança por parte toda a população em relação ao 
ocorrido. As informações que estão circulando – pro-
vavelmente vários Deputados também as receberam 
– são no sentido de que houve a utilização de Furnas 
nas eleições de 2002. 

É claro que os valores envolvidos num processo 
de privatização como o que foi feito no Brasil geraram 
grandes sobras e grandes possibilidades de uso obs-
curo e indevido dos recursos públicos. Portanto, tam-
bém vem em boa hora essa CPI. Saúdo o Presidente 
Aldo por ter tomado essa iniciativa.

Por fim, mais uma vez, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, destacamos, neste breve pronunciamen-
to, a decisão do Presidente Aldo Rebelo de pautar o 
projeto que proíbe o pagamento de proventos relativos 
à convocação extraordinária, que consideramos uma 
decisão sensata, na busca de atender ao clamor pú-
blico pela redução do recesso parlamentar e pelo fim 
da remuneração extra aos Deputados e Senadores. 
Nossa posição sobre essas aberrações regimentais é 
histórica. Remonta aos tempos em que exercíamos a 
função de Vereador na Câmara Municipal de Florianó-
polis, em Santa Catarina. Lá, como aqui, levantamos 
essa mesma bandeira, recusando todas as benesses 
vinculadas às convocações extraordinárias.

Logo que aqui chegamos, pesquisamos os pro-
jetos que tratavam dessa matéria e encaminhamos no 
dia 16 de junho de 2003 à Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados o Requerimento de nº 848/03, solici-
tando o desarquivamento da Emenda Constitucional 
nº 66/95, do ex-Deputado Padre Roque e outros, que 
propõe a redução do recesso parlamentar.

Em 2004 a Mesa criou uma Comissão Especial 
para tratar da matéria, e seu resultado favorável à redu-
ção do recesso foi apresentado em Plenário. Portanto, 
o Congresso Nacional tem agora a oportunidade de 
corrigir essa imperfeição no que diz respeito ao seu 
funcionamento, e esperamos que os Parlamentares 
compreendam a importância da iniciativa de V.Exª e 
ponham fim a essa prática que há anos macula a ima-
gem desta Casa. 

 O SR. ZONTA – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, indago a V.Exª o porquê 
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de não se iniciar a Ordem do Dia, vez que há número 
legal e estamos passando do horário previsto. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Deputado 
Zonta, a Ordem do Dia inicia-se às 16h, podendo se 
estender até as 19h, período de trabalhos ordinários, 
na forma regimental.

O SR. PAULO FEIJÓ – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exª 
a palavra por até 3 minutos. 

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o que me traz hoje a esta tribuna é o clamor do 
povo do norte do Estado do Rio de Janeiro que espera 
ansiosamente a decisão do Presidente Lula, do Governo 
Federal, da PETROBRAS, pela localização do Pólo Pe-
troquímico no Município de Campos dos Goytacazes. 

Temos certeza de que esta será uma decisão 
técnica. Não admitimos que o Governo vá se deixar 
levar por pressões políticas, nem que o Governo do 
Presidente Lula vá tomar decisão visando a retaliar a 
região norte do Estado do Rio de Janeiro em virtude 
da divergência política hoje existente entre o Governo 
Federal e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

A PETROBRAS é uma empresa que se consoli-
dou pela sua excelência, pelas decisões certas ao longo 
de toda sua história, onde sempre prevaleceu a ques-
tão técnica. É legítimo o movimento dos Prefeitos, dos 
Deputados da Baixada, mas não vamos admitir que o 
oba-oba possa interferir numa decisão como essa.

O Município de Campos dos Goytacazes preen-
che, com todas as razões, as justificativas, os crité-
rios técnicos. Aquela região produz 85% do petróleo 
nacional. É uma região que tem problemas sociais e 
econômicos gravíssimos e não mais podemos acumu-
lar esse tipo de derrota, já perdemos demais. Estamos 
atentos a essa decisão, acreditando na seriedade des-
te Governo. Não vamos admitir que essas pressões 
interfiram na decisão.

Portanto, na condição de Parlamentar da região 
norte/noroeste do Estado do Rio de Janeiro, acompanho 
muito atento a todo o tramitar dessa decisão. Com certeza, 
o Governo Federal e a PETROBRAS farão prevalecer as 
questões técnicas. O norte do Estado do Rio de Janeiro, 
o Município de Campos dos Goytacazes, por motivos de 
razão, de direitos, não abrirá mão dessa indicação. 

Vamos aguardar pelos próximos dias e cobrar 
também do Governo o não-adiamento dessa decisão 
para que o povo do norte do Estado do Rio de Janeiro, 
região que está sendo explorada, que fornece rique-
zas para o País, não continue vivendo em condições 
de extrema preocupação.

Muito obrigado.

 A SRA. LUIZA ERUNDINA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exª 
a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, chamo a atenção de V.Exas. para 
matéria no caderno Cotidiano da Folha de S.Paulo de 
hoje, que traz a seguinte manchete: “Dengue volta a 
crescer e mata mais”, e traz dados estarrecedores do 
crescimento dessa doença no ano de 2005 que, com-
parado com o ano de 2004, cresceu 84%; em 2004, 
foram 101.000 casos, com 8 óbitos; em 2005, foram 
148.000 casos, com 43 óbitos.

Sr. Presidente, este é o retrato da situação em 
que se encontra a saúde no Brasil. O Sistema Único 
de Saúde foi uma verdadeira revolução na política de 
saúde em nosso País. No entanto, a sua efetiva implan-
tação ainda está a dever à sociedade brasileira.

Há vários meses, inclusive hoje, centenas de 
agentes comunitários de saúde vêm a esta Casa quase 
que implorar para que a PEC nº 54, de 1999, seja vo-
tada. Há mais de 6 anos essa PEC está em tramitação 
e não se chega a concluir o processo de votação de 
matéria que vem regulamentar a condição funcional 
dos agentes comunitários de saúde que, integrando 
uma equipe com outros profissionais, têm a tarefa de 
fazer a ponte entre as famílias e essa equipe. Certa-
mente uma doença como a dengue depende muito 
de pessoas que orientem as famílias com medidas 
preventivas, para que quadros estarrecedores como 
esses não apareçam nas manchetes de nossos jornais 
a reclamar medidas efetivas e rápidas.

Apóio o pleito dos agentes comunitários de saú-
de e apelo a esta Casa para que vote definitivamente 
a PEC nº 54, de 1999, que há quase 7 anos aguarda 
votação nesta Casa. 

Era o que tinha a dizer.
 O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – 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, quero, nesta terça-feira, 
no período da convocação extraordinária de 2006, 
falar da nossa preocupação com o momento em que 
vivemos. 

À época do encaminhamento da votação da cas-
sação do Deputado Romeu Queiroz, eu adverti que 
se esta Casa não se reencontrasse com a sociedade 
enfrentaria sérios problemas. Lamentavelmente, foi 
o que aconteceu quando a Câmara absolveu aquele 



01302 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

Parlamentar que comprovadamente tinha recebido di-
nheiro do “valerioduto” nas suas contas. O resultado 
disso hoje reflete-se na sociedade.

Tenho percebido claramente que existe uma or-
questração por parte de vários órgãos da imprensa 
contra a democracia brasileira. Determinados jornais e 
emissoras de televisão divulgam que o problema deste 
País, nobre Deputada Luiza Erundina, somos nós, os 
513 Deputados Federais. 

É difícil generalizar. Conheço nesta Casa muitos 
Deputados sérios, que querem o melhor para o País, 
querem a política do bem comum, querem inclusive 
acabar com os privilégios desta Casa e dos servidores 
públicos, que têm férias em dobro. 

Somos totalmente favoráveis à redução do reces-
so parlamentar, e não por demagogia, porque sempre 
defendemos isso no passado. Até doamos o pagamen-
to extraordinário, por uma questão de princípio, sem 
contudo pensarmos em qualquer divulgação, como a 
daquele programa Big Brother Brasil, que destaca os 
Parlamentares que fazem doações para as instituições 
chamando-os de heróis nacionais. Imagine, Deputado 
Mauro Passos, que a TV Globo foi a todas as insti-
tuições a que fiz referência quanto às doações. Ora, 
nunca ouvi dizer que ao fazermos doações devemos 
divulgá-las, dar satisfação a determinados meios de 
comunicação, inclusive aos jornais. 

É lamentável o que estamos vivendo. 
Precisamos, sim, reduzir o recesso parlamen-

tar.
Sr. Presidente, a crise não está só nesta Casa. 

O Governo Federal, que corrompeu vários Deputados 
Federais, conseguiu, com a convocação extraordinária, 
transferi-la do Planalto para o Parlamento brasileiro. 
Mas esse processo de suborno de Deputados, essa 
malandragem começou no “valerioduto”, com Duda 
Mendonça, com José Dirceu, com o Presidente Lula 
e com José Genoíno, que se escondeu. 

A crise não pode ficar restrita somente a esta 
Casa. Que fique registrado o nosso repúdio pela ati-
tude da imprensa, que procura generalizar. 

Senhores, Deputado herói não é aquele que doa 
ou não dinheiro. Isso é totalmente irrelevante, diante 
da crise moral que vive o País. Estamos órfãos, sem 
referências, colocados como farinha no mesmo saco. 
Mas no Congresso Nacional há Deputados e Senado-
res sérios. Querer a desmoralização de toda a classe 
política do País é ruim para a democracia. Não sei se 
já não existe um movimento das cassandras do poder 
para fechar essa Casa. 

Queremos, sim, cortar os privilégios, mas de ma-
neira igualitária. Não podem também os juízes e pro-
motores de Justiça terem 60 dias de férias. Ninguém 

faz a menor referência aos privilégios dos servidores 
de outras instituições, mas massacram o Parlamento, 
para desmoralizar a democracia.

Com toda a crise que tem enfrentado, o Parla-
mento ainda é uma das nossas melhores instituições, 
pois quando um Deputado não presta cabe ao povo 
julgá-lo e não reelegê-lo. Quando um Senador não 
presta tem o seu mandato cassado. 

Minha repulsa àqueles que fazem essa campa-
nha sistemática que ofende a democracia em nosso 
País. 

Muito obrigado. 
 O SR. ROBÉRIO NUNES – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exª 

a palavra.
O SR. ROBÉRIO NUNES (PFL-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna para registrar que amanhã 
o Município de Rio do Pires, do interior da Bahia, rece-
berá a visita do Governador Paulo Souto, quando será 
entregue ao povo mais uma obra de recuperação de 
estradas do Estado da Bahia. Trata-se de uma obra de 
grande importância para a população de Rio do Pires 
e para a microrregião do Vale do Paramirim. 

Infelizmente, nem eu nem o Deputado José Rocha 
vamos poder estar presentes, em virtude de compromis-
sos nesta Casa; contudo, queremos parabenizar todo 
o povo de Rio do Pires, em particular nossos amigos 
Betinho e Hélio, e todos os Vereadores que, de forma 
valente e corajosa, lutaram comigo e com o Deputado 
José Rocha, pressionando o Governador Paulo Souto 
para que essa obra fosse viabilizada, para que a po-
pulação do Município recebesse esse benefício de tão 
grande importância. Aquela estrada estava totalmente 
abandonada, não oferecia qualquer condição de tráfego. 
Graças a Deus, o Município de Rio do Pires, amanhã, 
com a visita do Governador Paulo Souto, inaugurará 
essa obra tão importante para o Município e para a 
população de Rio do Pires.

Gostaria também, Sr. Presidente, de parabenizar 
o Prefeito Joaquim Garcia, do Município de Ribeirão 
do Largo, e o Prefeito Antônio de Silvino, de Caetanos, 
pelas belíssimas festas promovidas no último final de 
semana, às quais tive a oportunidade de comparecer. 
Visitei os 2 Municípios e participei em cada um deles 
das comemorações de mais um aniversário de eman-
cipação política. 

Sem sombra de dúvidas, posso dizer que tanto 
Ribeirão do Largo como Caetanos têm Prefeitos tra-
balhadores, que realmente vêm lutando pelo desen-
volvimento da região. 
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Parabenizo, portanto, a população desses 2 Mu-
nicípios pela comemoração de mais um ano de eman-
cipação política. 

Muito obrigado. 
 O SR. GERVÁSIO SILVA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exª 

a palavra.
O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL-SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, inicialmente, quero expor meu posiciona-
mento relativamente à redução do período de recesso 
parlamentar. Na verdade, existe – alguns não querem 
ver, mas existe – grande articulação visando à des-
moralização do Congresso Nacional. Isso não vem de 
agora, com esta convocação extraordinária. Interessa 
ao Executivo e a determinados setores dominantes 
desmoralizar o Legislativo. 

Sei que está acontecendo uma reunião de Líde-
res, que estão propondo 60 dias ou 45 dias de reces-
so. Se 35 dias, ainda vamos dar motivo para alguém 
dizer que temos um período maior de férias do que o 
trabalhador brasileiro. Pois, então, que se estabeleça o 
recesso de 30 dias. E que, no recesso, não haja convo-
cação extraordinária, só em situações especiais. Esse 
é o posicionamento que devemos ter, até porque não 
faz muita diferença um recesso de 30 ou de 45 dias. 

Em reunião da bancada de meu partido, o PFL, 
alguns defenderam recesso de 60 dias; outros, de 45 
ou 30 dias. Fico com os companheiros de meu parti-
do que defenderam 30 dias de recesso, de 15 de de-
zembro a 15 de janeiro, como acontece com todos os 
trabalhadores de nosso País, Deputado Zonta. 

Para a imprensa, parece que tudo o que há de 
ruim em nosso País está nesta Casa. Não é verdade. 
É claro que nem todos os Parlamentares são perfeitos. 
Em qualquer partido político, nem todos são bons. Há 
bons e maus políticos, assim como há bons e maus 
profissionais. 

Mas, neste momento, atendendo ao apelo desse 
exagero da mídia em relação à convocação extraor-
dinária, entendo que devemos dar uma resposta por 
meio da votação dessa matéria a ser apreciada. Espe-
ro que seja apreciada hoje até para que a mídia mude 
de assunto. O recesso parlamentar seria de 30 dias, 
ou seja, as férias de Deputados e Senadores seriam 
como as de todos os trabalhadores brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exª 

a palavra.

O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, indago 
a V.Exª sobre o início da Ordem do Dia, pois o Regi-
mento Interno estabelece que será às 16h. O quorum 
está completo desde as 16h e até o momento – são 
17h19min – não se iniciou a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Deputado 
Leonardo Picciani, V.Exª chama a atenção para um 
preceito regimental. V.Exª tem toda razão no que diz 
respeito à Ordem do Dia, que, como reza o Regimen-
to Interno, deverá ter início às 16h. Aliás, o período 
de trabalho ordinário deverá se encerrar às 19h. Mas, 
os Líderes estão tentando chegar a um entendimento 
sobre a pauta da Ordem do Dia. Tão logo isso ocorra 
daremos fluência aos trabalhos.

V.Exª tem razão ao chamar a atenção para um 
preceito regimental.

 A SRA. MARIA DO ROSÁRIO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exª 
a palavra. 

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero, neste pronunciamento, fazer 
uma referência à eleição da socialista chilena Michelle 
Bachelet para a Presidência daquele país no último do-
mingo. Foi uma vitória comemorada em todo o mundo, 
especialmente por todos e todas que conhecem o valor 
das lutas democráticas na América Latina, das lutas 
pela democratização, pelo fim das ditaduras militares, 
e especialmente do significado de uma mulher com a 
biografia de Michelle Bachelet chegar à Presidência 
da República. Trata-se de uma vitória, sem dúvida al-
guma, do partido socialista, de todos os que compõem 
a Concertación, que governa o Chile desde a queda 
da ditadura de Augusto Pinochet, com a responsabi-
lidade de conduzir esse país a uma nação moderna, 
democrática, soberana e inclusiva. 

É uma vitória especialmente do povo chileno a 
escolha de uma candidatura de esquerda, que repre-
senta os mais importantes interesses da comunidade 
chilena. Pela primeira vez uma mulher vai ocupar o 
Palácio de La Moneda, onde foi assassinado Salva-
dor Allende. O exemplo reflete-se na América Latina 
e no mundo inteiro, com a expectativa de que a elei-
ção de Michelle Bachelet possa produzir mudanças 
que venham aprofundar a justiça no continente, não 
apenas no sentido econômico mas também no plano 
cultural, incluindo a participação feminina no exercício 
do poder como algo cotidiano na vida dos povos e das 
democracias. 

A população chilena tem reafirmado seu espíri-
to democrático com as sucessivas vitórias do Partido 
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Socialista e de seus aliados. E o Brasil dá sua contri-
buição. A vitória de Lula em 2002 estabeleceu novas 
possibilidades regionais de avanço da esquerda latino-
americana, processo que, apoiado na mobilização dos 
setores antineoliberais em cada país, levou a vitórias na 
Argentina, na Venezuela, no Uruguai e, recentemente, 
na Bolívia. Estão estabelecidas as bases, a partir das 
mobilizações populares, para mudanças econômicas, 
culturais e sociais que integrem o continente e sejam 
um contraponto à voracidade do sistema financeiro e 
das grandes corporações transnacionais, representan-
tes dos países ricos.

A todas essas importantes vitórias se soma a 
que leva a chilena Michelle Bachelet à Presidência 
do Chile. Agrega-se a essa circunstância a dimensão 
de gênero, como algo novo e muito significativo. Não 
há como desconhecer que a chegada dessa mulher à 
Presidência rompe barreiras para todas as mulheres 
na América Latina, transforma o espírito público, os 
compromissos sociais, especialmente aquelas circuns-
tâncias que sufocam as mulheres do nosso continente 
e do mundo inteiro: a pobreza, o abandono, a violência 
e o analfabetismo. E, ao mesmo tempo, estabelece a 
possibilidade de rompimento com a opressão em to-
dos os sentidos. 

A vida de Michelle Bachelet é marcada pelo en-
frentamento da violência do regime de exceção que 
se estabeleceu no Chile com o golpe militar de 11 de 
setembro de 1973. Seu pai, que participava do Go-
verno Allende, foi torturado e morto na Prisão Pública 
de Santiago pelo regime militar. Ao lado de sua mãe, 
Michelle esteve exilada durante longo período, mas 
sempre acompanhando a realidade chilena e latino-
americana. No Governo de Ricardo Lagos destacou-se 
como Ministra da Saúde e da Defesa. Especialmente 
na tarefa de Ministra da Defesa, no contato com seto-
res militares daquele país, demonstrou a abertura que 
a levou à Presidência da República do Chile. 

A bancada feminina do Congresso Nacional, em 
manifesto apresentado por todas as Parlamentares 
desta Casa, em reconhecimento da vitória de Michelle 
Bachelet, considera que com certeza os valores agre-
gados à política do Chile e da América Latina honram 
certamente as melhores tradições libertárias deste 
continente, contribuem para a melhora da política que 
estamos vivendo e estabelecem para o presente e o 
futuro novas possibilidades, culturais e econômicas 
e de integração das nossas nações, com valores fe-
mininos e humanos, que são os mais caros no nosso 
continente e no mundo atual.

Nossas congratulações a Michelle Bachelet e 
ao povo chileno. Essa é uma vitória das mulheres do 

mundo todo, e certamente reforça a caminhada pela 
soberania da América Latina. 

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Maria do Ro-
sário, o Sr. Jorge Alberto, 2º Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

 A SRA. ZULAIÊ COBRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a chega-
da de V.Exª foi muito providencial. Tenho ouvido, aqui 
no plenário, que a Rede Globo de Televisão tem feito 
muitas críticas a todos nós, Deputados. Dizem que a 
situação está ficando vergonhosa. 

Não assisto à televisão, muito menos a Rede 
Globo, mas precisamos tomar uma atitude. A Casa 
tem um Procurador, o Deputado Ney Lopes. Há alguns 
anos, vivemos essa mesma situação. Então, não é 
novidade alguma. Na época, nosso Procurador era o 
Deputado Luiz Antonio Fleury. S.Exa. fez uma repre-
sentação junto às emissoras de televisão que faziam 
críticas sistemáticas contra os Deputados. 

Agora estão dizendo que nenhum dos 513 Depu-
tados deve ser reeleito. 

Sr. Presidente, nós merecemos dignidade e res-
peito. V.Exª é um grande Deputado, um homem digno, 
educado, fino, que se comporta de acordo com a sua 
vontade. Nós chegamos a um patamar insuportável. 
Não podemos ver a Câmara Federal ser exposta des-
se jeito, ser denegrida e esculhambada. 

Vários Deputados já vieram me contar os co-
mentários que estão sendo tecidos contra nós e essa 
bendita convocação extraordinária. V.Exª ontem expli-
cou muitíssimo bem esse assunto e me disse, aqui no 
plenário, que em seu gabinete já concedeu entrevistas 
a respeito de tudo aquilo que a imprensa continua a 
criticar. 

Portanto, Sr. Presidente, é o caso de acionarmos 
o Procurador da Câmara dos Deputados, que é o de-
fensor desta Casa. Nós temos o Corregedor, aquele 
que nos pega pelo pé, que é contra os Deputados, e 
também o Procurador, o Deputado Ney Lopes, que é 
um homem competente. A ação não pertence a ne-
nhum partido porque todos somos pessoas dignas e 
merecemos respeito. 

Portanto, em nome desse respeito e dessa dig-
nidade, peço a V.Exª que tome uma atitude.

Muito obrigada. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nobre Depu-
tada Zulaiê Cobra, a Presidência assegura a V.Exª que 
convocará o Deputado Ney Lopes e solicitará que, na 
condição de Procurador da Casa, adote todas as pro-
vidências que julgue necessárias em defesa do Poder 
Legislativo, com o pleno apoio da Presidência e da 
Mesa Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência convoca as Sras. e os Srs. Deputados para 
comparecerem ao plenário. 

Vamos dar início à Ordem do Dia.
 O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 

a palavra.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, 
foi a público denunciar que o Governo norte-americano 
impediu uma transação comercial de 500 milhões de 
reais entre seu país e a Empresa Brasileira de Aero-
náutica – EMBRAER.

A interferência imperial do governo norte-ameri-
cano não pode ser aceita por nenhum governo demo-
crático. A perversa interferência, que não houve quando 
o Governo vendeu o mesmo avião Supertucano para 
a Colômbia, aparece quando se vende o avião para a 
Venezuela e se descobre também que foi vetada a ven-
da de aviões brasileiros para o Irã sob o argumento de 
que isso desestabiliza o equilíbrio latino-americano. 

Ora, isso é uma interferência imperialista do go-
verno norte-americano, que não pode ser aceita em 
hipótese alguma. Inclusive os jornais notificaram que um 
projeto desenvolvido pela EMBRAER foi cancelado. 

Nesse sentido, estamos enviando requerimento 
de informações à EMBRAER para que nos notifique 
de todas as conseqüências desse ato arbitrário que 
cerceia o direito comercial, impede a criação de em-
pregos e o desenvolvimento tecnológico brasileiro. 
Pedimos ao Ministro das Relações Exteriores, Celso 
Amorim, que se pronuncie. Já entramos, junto com a 
Deputada Maninha, com requerimento convidando a 
EMBRAER e o Ministro a deporem na Comissão de 
Relações Exteriores.

Peço aos Deputados da Câmara dos Deputados 
que repudiem a indevida, estúpida e imperial interfe-
rência do governo norte-americano nesse negócio. 
Isso impede a livre relação na América Latina e do 
mundo, ameaça a soberania dos países e se impõe 
não apenas do ponto de vista político e militar, mas 
também comercial.

É inaceitável que isso aconteça. O Governo bra-
sileiro precisa repudiar tal interferência na soberania 

nacional. É evidente que se tenta fazer novo bloqueio 
político, comercial e militar à Venezuela, como se fez 
contra Cuba. Quando foi inaugurada a linha da Trans-
brasil para Havana, a mesma coisa aconteceu. Os 
vôos do Brasil para lá foram impedidos porque havia 
tecnologia americana em parte do avião.

Isso devia ser amplamente divulgado para a popu-
lação brasileira. Trata-se de chantagem, crime interna-
cional. O Governo Bush é genocida, pratica terrorismo 
de Estado. Não nos podemos submeter a isso.

Muito obrigado.
O SR. VIGNATTI – Sr. Presidente, peço a pala-

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 

a palavra.
O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Aldo 
Rebelo, Sras. e Srs. Deputados, o debate que vamos 
fazer hoje nesta Casa, sem dúvida alguma, foi muito 
discutido neste País. Quero cumprimentá-lo, Sr. Pre-
sidente, pela coragem e ousadia de pautar esse tema 
na Câmara dos Deputados.

Quero falar sobre o assunto porque o recesso 
parlamentar no Brasil traz acentuado desgaste para 
o Parlamento Nacional. O principal desgaste que um 
Vereador ou um Deputado Estadual sofre é em decor-
rência dos 90 dias de recesso. E sofre desgaste quan-
do acontece uma convocação igual a esta para votar 
projetos importantes. São 90 dias de recesso. Temos 
– como acompanhamos a votação do relatório setorial 
do Orçamento nesta tarde – um Congresso Nacional 
que, infelizmente, até hoje não regulamentou o re-
cesso. O fato é que não se poderia entrar em recesso 
sem a votação do Orçamento da União. E entramos 
em recesso sem votá-lo. Foi uma heresia. Não pode-
mos entrar em recesso em julho sem antes votarmos 
a LDO. Entretanto, quando se trata da peça mais im-
portante deste País, entramos em recesso – e nunca 
se regulamentou isso – sem votarmos o Orçamento. 
Foi o que aconteceu.

Isso cria, de fato, uma pauta diferente, um deba-
te político diferenciado do papel do Parlamento e um 
respeito político de forma diferente para o Parlamento 
em todo o Brasil. O efeito da votação de hoje vai se 
repetir nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras 
de Vereadores que ainda não reduziram os recessos 
parlamentares. 

Essa redução não apenas traz economia, como 
também o respeito político, a oportunidade daquela 
cobrança que muitas vezes é feita pela imprensa, que 
justa ou injustamente pauta o debate em âmbito na-
cional da forma como faz, mas se não pautasse não 
estaríamos discutindo esse assunto no Parlamento 
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nacional – e estamos nos curvando a tudo isso. En-
tretanto, é positivo para o Brasil. Quem vai ganhar é 
o Parlamento, os Vereadores, a moralidade pública, 
a economia pública, pois vão se livrar do efeito cas-
cata, que é a convocação extraordinária em todos os 
Parlamentos.

Precisamos produzir mais. Infelizmente há por 
parte das Assembléias Legislativas e das Câmaras 
de Vereadores interesse na protelação da votação de 
projetos importantes para a Nação, a fim de garantir 
a convocação extraordinária.

Projetos que fazem parte dessa pauta poderiam 
ter sido votados até o final do ano passado. Se o Or-
çamento tivesse sido votado, teríamos votado tam-
bém o FUNDEB, os projetos das micro e pequenas 
empresas etc.

Esta é uma pauta extraordinária para o Parla-
mento nacional e a resposta que precisamos dar à 
sociedade brasileira.

Assumem sucessivamente a Presidên-
cia os Srs. Marcelo Barbieri, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, e Inocêncio Oliveira, 
1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Dimas Ramalho, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quando da assinatura do termo de coope-
ração para envio das tropas brasileiras ao Haiti, o PPS 
veio ao plenário votar “não”. Isso não porque achasse 
que as Forças Armadas, especialmente o Exército, não 
estivessem preparadas, pois respeitamos muito o es-
forço e a visão democrática dessas instituições, mas 
sim porque não havia uma política clara do Governo 
brasileiro em relação ao que fazer no Haiti. Votamos 
“não” alertando que sérios problemas surgiriam com 
o passar do tempo. 

Hoje vemos que os soldados do Exército brasileiro 
estão atuando como policiais, nas ruas do Haiti. 

Não houve ações efetivas, em relação à crise da-
quele país, visando à promoção ou à inclusão social. 
Nenhum projeto realmente relevante das Nações Uni-
das, em especial dos países que incentivaram a parti-
cipação do povo brasileiro, envolveu o investimento de 
recursos financeiros no Haiti para fazer com que aquele 
povo tivesse uma política social justa e se livrasse da 
vergonha de ser o país mais pobre do mundo.

A população brasileira assiste hoje àquelas ima-
gens das pessoas mortas nas ruas. Leva-se uma ou 
até duas semanas para se recolherem os corpos. 

Temos visto que é impossível haver paz e tran-
qüilidade se não houver um concerto entre as nações 
ricas do mundo, com a participação das Nações Uni-
das. Por isso, em nome do PPS, quero mais um vez 
chamar a atenção para esse problema. 

Chamo a atenção do Governo brasileiro, do Mi-
nistro das Relações Exteriores. Temos de procurar uma 
saída e deixar claro que queremos, sim, colaborar com 
o Haiti e outras Nações que necessitam do nosso apoio, 
mas não com a pura e simples intervenção policial. 
Queremos intervir como agentes de transformação e 
de formação social em um país estraçalhado pela mi-
séria e corroído pela corrupção, como o Haiti. 

Precisamos sair do Haiti, enquanto é tempo, e 
sobretudo chamar a atenção internacional para o fato 
de que aquele país está enfrentando neste momento 
uma profunda crise. Recentemente ocorreu uma tra-
gédia lá, a morte do brasileiro Comandante das Forças 
de Paz da ONU, o General Urano, um bravo militar que 
tentou fazer ali o que era possível ser feito. 

Não haverá processo de paz, muito menos as 
eleições no Haiti ocorrerão da forma que desejamos, 
sem o apoio das nações ricas. Por isso, em nome do 
meu partido, o PPS, em nome da minha bancada, quero 
chamar a atenção para esse problema e solicitar das 
autoridades brasileiras uma reflexão. 

O Brasil deve procurar, com a ONU e a OEA, uma 
saída honrosa, que sobretudo garanta as condições 
necessárias para a melhora da qualidade de vida do 
povo haitiano.

Obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. ZONTA – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exª a palavra.
O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de obter uma in-
formação, para poder explicar a muitas pessoas que 
me indagam, sobre a retirada das árvores que ficavam 
em frente ao Anexo IV. 

Ao chegarmos a este Congresso, nos últimos 
dias, para a retomada dos trabalhos, percebemos que 
muitas árvores em frente ao Anexo IV foram retiradas. 
Pergunto: essa foi uma determinação da Mesa ou foi 
um ato isolado? Por que foram retiradas as árvores, 
se eram tão importantes? 

Se, a essa altura, um agricultor retirasse uma 
árvore, ele estaria algemado dentro de um camburão, 
com a imprensa fazendo a cobertura, porque retirou 
uma árvore, muitas vezes, até para sobreviver. 

Assim, indagamos por que foram retiradas as 
árvores que ficavam em frente ao Anexo IV.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No-
bre Deputado, neste momento, a Presidência não 
tem condições de responder a V.Exª Entraremos em 
contato com o Diretor-Geral da Casa, Sérgio Sampaio 
Contreiras, para que nos informe por que foram reti-
radas as árvores. 

Convém lembrar que esta Casa nada faz sem 
um motivo importante. Portanto, se foram retiradas as 
árvores, deve haver um motivo que justifique.

A Presidência entrará em contato com a Direto-
ria-Geral e dará, ainda nesta sessão, explicações aos 
nobres pares. 

 O SR. GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exª a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero aqui elogiar a decisão do Presidente 
Lula e do Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimen-
to, de executar obras de recuperação das estradas 
brasileiras.

Parte da imprensa e também da Oposição tentou 
descaracterizar as obras chamando-as de “operação 
tapa-buracos”. Quem passa pelas estradas hoje e vê 
as obras que estão em andamento sabe que são bem 
mais do que isso.

O Ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas 
da União, esteve ontem fiscalizando as obras in loco, 
no Município de Uberlândia. Acompanhado de enge-
nheiros do Tribunal de Contas, S.Exa. pôde testemu-
nhar, para minha alegria, que as obras que estão sendo 
realizadas são de fato de recuperação das estradas. 
Tanto assim foi que a mídia do Triângulo Mineiro já não 
mais fala em operação tapa-buraco, mas em obras de 
recuperação das estradas brasileiras.

Meus cumprimentos ao Presidente Lula e ao 
Ministro Alfredo Nascimento pela iniciativa. Críticas 
sempre hão de haver. O Tribunal de Contas, que havia 
decretado situação de emergência em várias estradas 
do Triângulo Mineiro, agora diz que não poderia tê-lo 
feito. O fato é que esse tipo de discussão prejudica 
sobretudo o povo brasileiro.

É bom que fique claro que o que o Governo Fe-
deral está fazendo no Triângulo Mineiro não é o que 
o Estado de Minas Gerais está fazendo com suas es-
tradas, isto é, limitar-se a jogar cascalho dentro dos 
buracos – esse, sim, um serviço que nada mais é do 
que jogar dinheiro fora. O que se está promovendo 
para a recuperação das estradas é algo importante e 
vai garantir a melhoria da trafegabilidade no Brasil. 

Mas isso não basta. Temos que continuar. Pre-
cisamos votar o Orçamento. Conclamo a Casa para 

votarmos o Orçamento da União. Os membros da Co-
missão estão discutindo os relatórios setoriais. Preci-
samos aprovar o Orçamento, porque ele não é uma 
peça desse ou daquele Governo, mas do País. O povo 
deseja que o Orçamento seja aprovado para que os 
benefícios possam chegar em todas as áreas, não só 
na do transporte, que vai continuar sendo ampliada, 
como está previsto no Orçamento de 2006, visto que 
a CIDE será integralmente investida nas estradas. É 
a primeira vez que isso acontece. 

No ano passado, praticamente 95% da CIDE 
foi aplicada nas estradas. Este ano, determinamos o 
percentual de 100%. Sabemos que em anos anterio-
res, no Governo passado inclusive, não eram repas-
sados recursos aos Estados e Municípios, mas neste 
Governo será. Vamos realizar um grande trabalho de 
recuperação das estradas. 

Mas é fundamental também que votemos ver-
bas para a Educação, a fim de auxiliar o FUNDEB e 
outras áreas importantes, como a da expansão uni-
versitária.

Portanto, nesta convocação, conclamo esta Casa 
a firmar um compromisso com o Brasil e votar o Or-
çamento da União.

Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como há 
uma expectativa muito grande em relação à votação 
da PEC nº 7, faço uma consulta a V.Exª

Sabemos que hoje a prioridade é a votação da 
PEC que, de uma vez por todas, regulariza o recesso, 
para podermos entrar em outra seara. Mas queria ouvir 
de V.Exª se há possibilidade efetiva de apreciarmos a 
PEC nº 7. Basicamente faltam 3 destaques do primeiro 
turno para que a apreciemos em segundo turno. 

Minha consulta se justifica na necessidade de 
orientarmos as pessoas que vieram de diversos luga-
res do País sobre se há possibilidade de pautarmos a 
PEC nº 7 e apreciá-la ainda hoje ou no dia de amanhã. 
Gostaria que V.Exª pudesse nos dar esse esclareci-
mento, para podermos dialogar com todos que vieram 
a esta Casa na expectativa de ver finalizada, por parte 
da Câmara dos Deputados, a apreciação dessa PEC. 
(Palmas nas galerias.)
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A possi-
bilidade é afetiva e efetiva, Deputado Walter Pinheiro. 
Depende, naturalmente, de um acordo entre os Líderes 
partidários. A Presidência não tem qualquer restrição à 
apreciação da matéria, tão logo se celebre um acordo 
entre os Líderes no sentido de que a matéria possa vir 
ao plenário com mais tranqüilidade.

 O SR. PASTOR PEDRO RIBEIRO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB-CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna reconfortado, 
machucado, ferido, muito agredido durante o ano de 
2005, que foi muito pesado para todos nós. Em razão 
do malfadado chamamento da Casa quando entramos 
em uma convocação e não tivemos o prazer de vir ao 
plenário, posto que nele não estava em curso aprecia-
ção de qualquer matéria, embora eu tenha estado na 
Casa durante todo o período, solicitei da Mesa Diretora 
um certificado das minhas presenças na Casa, quan-
do estava aqui em Brasília tratando dos interesses de 
meu Estado, visitando Ministérios e procurando fazer 
com que as emendas – que são direitos nossos, que 
infelizmente muitas vezes são surrupiadas e não aten-
didas – fossem liberadas.

Apesar de muita luta e de não ter tido muito su-
cesso, sinto-me livre para dizer que esta Casa pre-
cisa ser mais honrada, mais respeitada e valorizada 
e não pode ser agredida gratuitamente. Eu diria, até 
exagerando um pouco, embora mereçamos algumas 
pancadas da Rede Globo, que, além de emitir as no-
tícias, quer estruturar um pensamento, fazer cabeça 
e levantar a Nação contra o Congresso Nacional. Não 
podemos admitir isso.

Foi muito feliz o meu companheiro de Roraima, 
Deputado Pastor Frankembergen, quando falava não só 
dessas ações. Agora há pouco a Deputada Zulaiê Cobra 
também falava sobre isso: a Globo quer a modificação 
desta Nação, atingindo o Congresso Nacional.

Sr. Presidente, estamos aqui na Casa com uma 
pauta muito rica. Ontem, aprovamos as Medida Provi-
sórias nºs 266 e 267. Entretanto, a imprensa dirá que 
estamos sob pressão, mas hoje aprovaremos o proje-
to que proíbe o pagamento extra de qualquer convo-
cação, assim como a redução do período do recesso 
parlamentar para 45 dias.

Parabenizo o nobre Relator da PEC nº 347-B, de 
autoria do Deputados Nicias Ribeiro e outros, como 
o meu querido Isaías Silvestre, que apresentou um 
substitutivo propondo essa mudança, e certamente 
esta Casa aprovará.

Esta Casa está de parabéns, Sr. Presidente. Es-
pero, de agora em diante, começarmos a Ordem do 
Dia às 16h. Trabalhemos mais cedo para aproveitar o 
tempo e dar celeridade aos nossos projetos, para que 
a Nação veja que esta Casa tem responsabilidade e 
trabalha.

Mais uma vez, parabenizo V.Exª As Lideranças 
desta Casa estão trabalhando. Deste mês, até quando 
iniciarmos a Seção Legislativa de 2006, haverá mui-
ta produção. A Nação precisa saber o que esta Casa 
está fazendo. Ela tem responsabilidade e aprovará 
projetos como o do FUNDEB, a Lei das Pequenas e 
Microempresas e tantos outros importantes. Espero 
que a Nação nos acompanhe, pois daremos respos-
ta. Esta Casa quer trabalhar e produzirá para o bem 
desta Nação.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-

gado, Sr. Deputado Pedro Ribeiro.
 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Pre-

sidência informa às Sras. e aos Srs. Deputados que 
não iniciou a Ordem do Dia ainda porque aguarda a 
Liderança do Governo encaminhar à Mesa a retirada 
da urgência do projeto de unificação dos órgãos de 
arrecadação do Governo Federal. Lamentavelmente, 
até agora, essa retirada não chegou. 

Solicito ao prezado amigo e Líder Arlindo China-
glia, conforme acordo celebrado entre os Líderes, on-
tem, que providencie junto aos burocratas do Governo 
Federal que nos enviem a retirada da urgência, para 
que a Câmara dê início à Ordem do Dia, com a votação 
de matérias acordadas entre os Srs. Líderes.

 O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, infor-
mo a V.Exª e a toda a Casa que a retirada de urgência 
constitucional já foi assinada pelo Presidente da Re-
pública, está a caminho e será entregue na Secretaria 
da Mesa. Não caberia a nós entregá-la aqui. Não sei 
se já foi entregue ou não. De qualquer maneira, se não 
foi entregue, o será nos próximos minutos. 

Aproveito o ensejo para dizer que a retirada de 
urgência constitucional desse projeto de lei se dá com 
base num acordo – V.Exª coordenou a reunião com 
todos os Líderes – que diz que, com essa retirada, 
daremos o caráter de urgência urgentíssima aqui na 
Casa, para que possamos votar na quarta-feira da pró-
xima semana aquilo que ficou popularmente conhecido 
como Super-Receita. 
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Faço este registro porque o acordo diz que cada 
bancada, obviamente, votará, do ponto de vista do 
mérito, de acordo com suas convicções. Não poderá 
haver nenhum pretexto para que se faça obstrução. 
Caso contrário, não se cumpriria o acordo. 

Registro o acordo e peço a V.Exª que o confirme 
também, para que nenhum Líder diga que foi surpre-
endido ou que houve alguma outra ação e, portanto, 
entre em obstrução, o que impediria a votação na 
quarta-feira da semana vindoura. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia testemunhou o acordo celebrado entre os Líderes 
com a presença de V.Exª

 O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 2 
anos, indagava à Consultoria Legislativa qual o melhor 
instrumento para resolver o pagamento das convoca-
ções extraordinárias. A Consultoria Legislativa reco-
mendou-me um projeto de lei – e assim foi feito – que 
reduzia o pagamento a um trinta avos como forma 
legal, estendendo às 3 esferas do Poder: Legislativo 
Federal, Estadual e Municipal. 

O projeto de minha autoria encontra-se há 2 anos 
na CCJ e ainda não foi votado. Trata-se da redução do 
valor para um trinta avos, um valor simbólico, apenas 
para não ter nenhum problema legal, o que resolveria 
o problema em definitivo no Brasil. Temo que o decreto 
legislativo só atinja o Parlamento federal e as outras 
esferas ficariam fazendo seus pagamentos. Da mesma 
maneira, a Nação se voltaria contra nós, porque não 
normatizamos isso de cima para baixo.

A questão de ordem que faço a V.Exª é se o ins-
trumento legal adotado, o decreto legislativo pretendido, 
é melhor do que o projeto que proponho à Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Hauly, V.Exª não faz uma questão de ordem, apenas 
pede uma opinião política, porque são 2 instrumen-
tos...

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – V.Exª está to-
mando uma decisão pelo decreto legislativo. Ele é o 
melhor instrumento jurídico para dar segurança à Casa 
de que não haverá nenhuma ação parlamentar para 
receber o jeton da convocação ou só uma lei resolve-
rá a questão? A questão de ordem tem fundamento, 
para que não haja dúvida. Podemos votar um decreto 

legislativo hoje e amanhã algum Parlamentar convo-
cado sem remuneração poderá entrar com uma ação 
porque não há lei que determine.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
para contrapor a questão de ordem.

O SR. ROBERTO FREIRE – Desnecessário. Para 
o Congresso, o que vale é o decreto legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vamos en-
cerrar a questão. Há um orador na tribuna. Ao Deputado 
Hauly respondo que os Líderes de todos os partidos 
assinaram um requerimento de urgência. Posterior-
mente, o plenário decidirá sobre isso.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem a pa-
lavra, pela ordem, o Deputado Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, venho a esta tribuna agradecer ao 
Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e ao 
Ministro da Educação. A nossa região da zona oeste, 
após uma luta de 23 anos, conseguiu agora a primeira 
escola técnica federal. Sou ex-aluno de escola técnica, 
não daquela região. Portanto, sei da sua importância. 
Valeram a pena os nossos esforços, foram importan-
tes as caravanas em todos os Governos anteriores e 
as comissões montadas na zona oeste, de Deodoro a 
Santa Cruz, a região mais pobre da cidade do Rio de 
Janeiro. E há um contingente de mais de 3 milhões de 
pessoas naquela região, onde a juventude vai poder 
ser assistida.

Quero agradecer e dizer que vale a pena continu-
ar na luta. É isto que precisamos saber: a educação é 
fundamental para nossas crianças, por isso, esta luta 
de 23 anos agora será consolidada, no mês de mar-
ço, quando sairá o edital com as empresas que irão 
construir nossa escola técnica na antiga fábrica de 
cartucho, em Realengo. Valeu toda a luta, no passado 
e no presente, de todos os companheiros.

Ao mesmo tempo, chamo a atenção de todos os 
Deputados da bancada do Rio de Janeiro que estão se 
somando na luta pela refinaria em Itaguaí. No dia 20, o 
Presidente Lula estará em Queimados, quando entre-
gará a reconstrução do hospital da cidade e faremos 
grande manifestação junto a S.Exa. dizendo: Presiden-
te, obrigado pelo que V.Exª está fazendo pela Baixada, 
mas agora queremos a nossa refinaria, que já era um 
projeto desde a época do então Governador do Estado, 
Moreira Franco, hoje Deputado, tendo lançado a pedra 
fundamental em Itaguaí o Presidente Sarney.
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Queremos aquele projeto de 19 anos atrás, não 
queremos aventura, lá temos a melhor infra-estrutura. 
Por isso, estamos dizendo que agora a refinaria tem 
que ser nossa, e estaremos na sexta-feira, dia 20, com 
o Presidente da República, em Queimados. 

Convidamos todos os Parlamentares que estão 
imbuídos nesta luta, porque o povo pobre da zona 
oeste e da Baixada Fluminense precisam dessa obra, 
que necessita de mais de 3,5 bilhões de dólares para 
ser construída.

O SR. MARCELO BARBIERI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres 
pares, peço um minuto de reflexão à Casa na hora em 
que vamos tomar uma decisão que muda a forma de 
funcionamento do recesso parlamentar e da remune-
ração para a convocação extraordinária.

Fazer essa mudança no dia de hoje é algo his-
tórico, porque, na verdade, essa forma de funciona-
mento do Parlamento vem desde 1946. Não fomos 
nós, nesta Legislatura – e me encontro completando 
14 anos de Parlamento -, que inventamos a convoca-
ção extraordinária com remuneração nem o recesso 
da forma como é feito.

Tal mudança é algo histórico na vida desta Casa 
e na vida do Parlamento, mas cabe uma reflexão sobre 
o momento em que estamos fazendo isso e aceitando 
uma série de considerações, de mudanças que possam 
beneficiar esta Casa. A reflexão é a seguinte: a quem 
interessa desmoralizar o Parlamento brasileiro? 

Será que interessa ao povo brasileiro, aos traba-
lhadores do Rio Grande do Sul, do Amazonas, ao pe-
queno e microempresário, à dona de casa, às mulheres, 
aos jovens, aos idosos a desmoralização deste Parla-
mento? Claro que não. Porque o único canal, neste País 
tão desigual – ainda ontem foi publicado que o Brasil 
é o segundo país do mundo com os maiores níveis de 
diferença salarial entre o presidente de grandes cor-
porações e o trabalhador -, o único lugar onde podem 
desaguar as possibilidades de mudanças dessa situ-
ação desigual é nesta Casa. Neste Parlamento, pode-
se discutir o salário mínimo, mudanças na legislação 
trabalhista a favor do trabalhador, pode-se defender o 
crédito, pode-se combater o juro elevado.

Sr. Presidente, a quem interessa desmoralizar 
esta Casa? Será que as corporações deste País agüen-

tariam uma investigação como esta Casa sofre, agüen-
tariam uma campanha de desmoralização como temos 
sofrido? Nenhuma instituição neste País agüentaria tal 
campanha. E por que esta nossa instituição agüenta? 
Porque é a única que representa verdadeiramente o 
povo brasileiro. Esta instituição é a única aberta ao 
povo, como vemos hoje, neste momento, onde, mais 
uma vez, as galerias estão lotadas para acompanha-
mento da votação, por exemplo, da Emenda nº 7, que 
beneficia os agentes de saúde.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao 
votarmos essas mudanças, não devemos fazê-lo ape-
nas para nos adequarmos a um sentimento que existe 
na sociedade de que devemos melhorar e aprimorar o 
Parlamento, mas também devemos refletir sobre nos-
so papel, sobre nossa função. Não podemos aceitar 
uma campanha absurda de tentativa de desmoralizar 
o Poder Legislativo deste País. Não podemos aceitar 
isso calados e passivos. No dia 2 de janeiro, os bancos 
estavam fechados e não havia ninguém nas ruas da 
cidade e, à noite, vi num jornal de grande audiência a 
filmagem do Parlamento vazio, sem ninguém.

Tal campanha deletéria tenta desmoralizar o Par-
lamento, desmoralizar a possibilidade de o povo bra-
sileiro vir a ter seus direitos preservados neste País. 
Visa desmoralizar a possibilidade de alavancarmos o 
crescimento, o desenvolvimento e a justiça social no 
País. E esta Casa é a única que pode agüentar e mu-
dar a realidade social do povo e do País. 

Por isso, ao votarmos mudanças históricas no 
funcionamento do Parlamento, por outro lado, não 
podemos aceitar passivamente a campanha que ten-
ta desmoralizar e submeter este Poder que pode, sim, 
defender os interesses maiores do País, da Pátria, do 
Brasil, da Nação brasileira, do povo brasileiro. Temos 
também que resgatar nosso papel como Poder, para 
defender o povo, o Brasil que apresenta injustiças e 
desigualdades regionais. Somente aqui, neste Parla-
mento, podemos ter a possibilidade de mudar esse 
quadro e essa situação. 

Assim , manifesto aqui nosso mais veemente 
repúdio à tentativa de desmoralização do único Po-
der verdadeiramente popular, o único Poder aberto, 
o único Poder verdadeiramente democrático neste 
País, que é o nosso Parlamento, que é a Câmara dos 
Deputados. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Apresen-

tação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Almir Sá PL 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Luciano Castro PL 
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de RORAIMA 6

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Coronel Alves PL 
Davi Alcolumbre PFL 
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Hélio Esteves PT 
Janete Capiberibe PSB 
Total de AMAPÁ 7

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 

Asdrubal Bentes PMDB 
Jader Barbalho PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Nilson Pinto PSDB 
Socorro Gomes PCdoB 
Vic Pires Franco PFL 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 14

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Humberto Michiles PL 
Lupércio Ramos PMDB 
Pauderney Avelino PFL 
Silas Câmara PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de AMAZONAS 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP 
Anselmo PT 
Eduardo Valverde PT 
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Hamilton Casara PSDB 
Marinha Raupp PMDB 
Natan Donadon PMDB 
Total de RONDÔNIA 6

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Henrique Afonso PT 
João Tota PP 
Júnior Betão PL 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
Zico Bronzeado PT 
Total de ACRE 7

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Edmundo Galdino PSDB 
Osvaldo Reis PMDB 
Pastor Amarildo PSC 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de TOCANTINS 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim PSDB 
César Bandeira PFL 
Costa Ferreira PSC 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Gastão Vieira PMDB 
João Castelo PSDB 
Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Pedro Fernandes PTB 
Remi Trinta PL 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Terezinha Fernandes PT 
Wagner Lago PDT 
Total de MARANHÃO 14

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antenor Naspolini PSDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Arnon Bezerra PTB 
Bismarck Maia PSDB 
Eunício Oliveira PMDB 
Gonzaga Mota PSDB 
Inácio Arruda PCdoB 
João Alfredo PSOL 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 

Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Vicente Arruda PSDB 
Total de CEARÁ 20

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PSB 
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar PFL 
Marcelo Castro PMDB 
Moraes Souza PMDB 
Mussa Demes PFL 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Simplício Mário PT 
Total de PIAUÍ 10

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Betinho Rosado PFL 
Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Iberê Ferreira PSB 
Nélio Dias PP 
Sandra Rosado PSB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 7

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Inaldo Leitão PL 
Lúcia Braga PMDB 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB 
Philemon Rodrigues PTB 
Ricardo Rique PL 
Wellington Roberto PL 
Wilson Santiago PMDB 
Total de PARAÍBA 12

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Armando Monteiro PTB 
Carlos Batata PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
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Inocêncio Oliveira PL 
Joaquim Francisco PFL 
Jorge Gomes PSB 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Marcos de Jesus PFL 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Freire PPS 
Roberto Magalhães PFL 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de PERNAMBUCO 19

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB 
Helenildo Ribeiro PSDB 
João Lyra PTB 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Rogério Teófilo PPS 
Total de ALAGOAS 6

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Cleonâncio Fonseca PP 
Heleno Silva PL 
Ivan Paixão PPS 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Total de SERGIPE 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Aroldo Cedraz PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
Jonival Lucas Junior PTB 
José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PL 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 

Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira PFL 
Mário Negromonte PP 
Milton Barbosa PSC 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PFL 
Pedro Irujo PMDB 
Reginaldo Germano PP 
Robério Nunes PFL 
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 
Total de BAHIA 30

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Alexandre Maia PMDB 
Ana Guerra PT 
Aracely de Paula PL 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Cabo Júlio PMDB 
Carlos Melles PFL 
Carlos Mota PSB 
César Medeiros PT 
Cleuber Carneiro PTB 
Custódio Mattos PSDB 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Fernando Diniz PMDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 
João Magno PT 
João Paulo Gomes da Silva PSB 
José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL 
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella PFL 
Lincoln Portela PL 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB 
Mário Assad Júnior PSB 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Osmânio Pereira PTB 
Paulo Delgado PT 
Roberto Brant PFL 
Romel Anizio PP 
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Romeu Queiroz PTB 
Sérgio Miranda PDT 
Vadinho Baião PT 
Total de MINAS GERAIS 41

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcelino Fraga PMDB 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 9

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura PFL 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Carlos Nader PL 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Heleno PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gonçalves PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Dornelles PP 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
João Mendes de Jesus PSB 
José Divino PMR 
Josias Quintal PSB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Julio Lopes PP 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Márcio Fortes PSDB 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL 
Reinaldo Gripp PL 
Renato Cozzolino PDT 
Rodrigo Maia PFL 
Sandro Matos PTB 

Simão Sessim PP 
Vieira Reis PMR 
Total de RIO DE JANEIRO 37

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Aldo Rebelo PCdoB 
Amauri Gasques PL 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Ary Kara PTB 
Celso Russomanno PP 
Chico Sardelli PV 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PMDB 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Durval Orlato PT 
Edinho Montemor PSB 
Edna Macedo PTB 
Enéas PRONA 
Fernando Estima PPS 
Gilberto Nascimento PMDB 
Iara Bernardi PT 
Ildeu Araujo PP 
Ivan Valente PSOL 
Jamil Murad PCdoB 
José Eduardo Cardozo PT 
Jovino Cândido PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Luiz Carlos Santos PFL 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Barbieri PMDB 
Marcos Abramo PP 
Mariângela Duarte PT 
Medeiros PL 
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL 
Nelson Marquezelli PTB 
Neuton Lima PTB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Silvio Torres PSDB 
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Vicente Cascione PTB 
Vicentinho PT 
Wanderval Santos PL 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de SÃO PAULO 52

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Lino Rossi PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de MATO GROSSO 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL 
Jorge Pinheiro PL 
Tatico PTB 
Total de DISTRITO FEDERAL 3

GOIÁS

Capitão Wayne PSDB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Enio Tatico PL 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Pedro Canedo PP 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sérgio Caiado PP 
Vilmar Rocha PFL 
Total de GOIÁS 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PPS 
João Grandão PT 
Murilo Zauith PFL 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PPS 
André Zacharow PMDB 
Assis Miguel do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PL 

Cláudio Rorato PMDB 
Colombo PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Dra. Clair PT 
Giacobo PL 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB 
Iris Simões PTB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Takayama PMDB 
Vitorassi PT 
Total de PARANÁ 26

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Carlito Merss PT 
Edinho Bez PMDB 
Edison Andrino PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PFL 
Jorge Boeira PT 
Leodegar Tiscoski PP 
Luci Choinacki PT 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Paulo Bauer PSDB 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de SANTA CATARINA 14

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Érico Ribeiro PP 
Francisco Appio PP 
Francisco Turra PP 
Kelly Moraes PTB 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
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Milton Cardias PTB 
Onyx Lorenzoni PFL 
Orlando Desconsi PT 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Pimenta PT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Wilson Cignachi PMDB 
Yeda Crusius PSDB 
Total de RIO GRANDE DO SUL 22

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 406 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 
á apreciação da matéria que está sobre a mesa e da 
constante da Ordem do Dia.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Mensagem 
do Sr. Presidente da República retirando a urgência 
constitucional ao PL nº 6.272-A/05.

Aviso nº 34 – C.Civil 

Em 17 de janeiro de 2005

À Sua Excelência o Senhor 
Deputado Inocêncio Oliveira
Primeiro Secretário da Cãmara dos Deputados
Assunto: Cancelamento de urgência

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a esta Secretaria Mensagem na qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República so-
licita seja cancelada a urgência pedida para o Projeto 
de Lei nº 6.272, de 2005. 

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM Nº 25

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar 

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada 
a urgência pedida, com apoio no § 1º do art. 64 da 
Constituição para o Projeto de Lei nº 6.272, de 2005, 
que “Dispõe sobre a Administração Tributária Federal; 
altera as Leis nos 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 
10.683, de 28 de maio de 2003, 8.212, de 24 de julho 
de 1991, 10.910, de 15 de julho de 2004, e a Consoli-
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
no 5.452, de 1o de maio de 1943; revoga dispositivos 
das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.317, de 
5 de dezembro de 1996, 11.098, de 13 de janeiro de 
2005, e 10.593, de 6 de dezembro de 2002; e dá outras 
providências”, enviado ao Congresso Nacional com a 
Mensagem nº 807, de 2005.

 Brasília, 17 de janeiro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

 O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como se inicia 
a Ordem do Dia, peço a V.Exª que solicite o encerra-
mento do trabalho das Comissões, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Moroni Torgan, os Presidentes das Comissões sabem, 
porque são alfabetizados e conhecem o Regimento 
Interno, que devem encerrar a atividade da Comissão 
tão logo a Ordem do Dia seja iniciada no plenário.

O SR. MORONI TORGAN – Apesar de alfabetiza-
dos, Sr. Presidente, muitas vezes estão tão atarefados 
nas Comissões que não percebem o início da Ordem 
do Dia. V.Exª pode lembrá-los.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-
gado a V.Exª

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 
mesa Requerimento de urgência nº 3.519/05, dos Srs. 
Líderes, para votação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 2.075, de 2005, do Deputado Raul Jungmann, que 
altera o art. 3º do Decreto Legislativo nº 7, de 1995, 
para vedar a ajuda de custo durante a sessão legisla-
tiva extraordinária.

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 155 
do Regimento interno, urgência para votação do pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 2.075, de 2005, do Se-
nhor Deputado Raul Jungmann, que “altera o art. 3º do 
Decreto Legislativo nº 7, de 1995, para vedar a ajuda 
de custo devida ao parlamentar durante a sessão le-
gislativa extraordinária”.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2005. 
– Raul Jungmann, Vice-Líder do PPS; Rodrigo Maia, 
Líder do PFL; Renato Casagrande, Líder do PSB; Re-
nildo Calheiros, Líder do PCdoB; Luiz Sérgio, Vice-
Líder do PT; Luciana Genro, Líder do PSOL; Alberto 
Goldman, Líder do PSDB; Marcelo Ortiz, Vice-Líder 
do PV; Dimas Ramalho, Líder do PPS; José Múcio 
Monteiro, Líder do PTB; Severiano Alves, Líder do 
PDT; Fernando Gabeira, PV; José Carlos Aleluia, 
Líder da Minoria; Juíza Denise Frossard, PPS; Chi-
co Alencar, PSOL. 

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Alberto 
Fraga, que falará contra a matéria.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é evidente que, quanto ao mérito, não posso me dizer 
contrário à matéria. Que fique bem claro para esta 
Casa que sou contra a forma como a proposta está 
sendo apresentada.
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Recentemente, presenciamos vários Parlamen-
tares reclamarem da tendenciosa e perniciosa postura 
da imprensa em relação a esta Casa. A grande verda-
de, Sr. Presidente, é que V.Exª explicou a questão da 
convocação e a imprensa entendeu. Mas, usando de 
má-fé nunca vista, massacrou-nos durante 30 dias. E 
as acusações são injustas. Muitos Parlamentares tra-
balharam. Mas, em vez de se fortalecer com a união 
e votar projetos importantes para a sociedade, esta 
Casa fará exatamente o que quer a imprensa, que, 
com comentários atrevidos, dirá que nos deu um pu-
xão de orelha.

Em minha vida militar, aprendi a ser obediente. 
Não quero, porém, ser subserviente. E é o que esta 
Casa está fazendo neste momento. Nem sempre a 
imprensa está certa, nem sempre tem razão. Mostra-
mos isso no referendo. A imprensa dizia que tinha de 
desarmar o cidadão brasileiro. Quebrou a cara.

Agora vem mais uma medida populista. Digo 
populista porque, se o fim da remuneração relativa à 
convocação não for decidido de modo bem pensado, 
o Executivo não terá ônus algum se convocar extraor-
dinariamente o Congresso Nacional e vai nos encher 
de medidas provisórias.

Além disso, na PEC a ser discutida foi estabele-
cida uma data que nos tira as férias.

Querem moralizar? Vamos moralizar. Tramitam 
na Casa 2 projetos de lei que fixam as férias do Mi-
nistério Público em 30 dias. Vamos votá-los. Vamos 
votar também a Lei de Imprensa e os 25 mil reais que 
o Judiciário recebeu no fim do ano, fato não explorado 
pela imprensa. Repito: membros do Poder Judiciário 
receberam 25 mil reais e não vi na imprensa uma linha 
sobre isso. (Muito bem. Palmas.) Não vi nada! Somos 
os patinhos feios. Nós é que temos de pagar o preço.

Tenho visto alguns Parlamentares se comportan-
do de maneira no mínimo esquisita, como se tivessem 
descoberto a pólvora. Um Parlamentar não é mais ho-
nesto do que outros porque devolveu a remuneração. 
Não tenho autorização, mas vou dizer: o Deputado 
Eunício Oliveira há muito anos doa seu salário. Nun-
ca vi uma linha na imprensa sobre isso! S.Exa. não 
precisa – é um homem rico -, mas muitos nesta Casa 
precisam desse salário.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Alberto Fraga, para que não reste dúvida a quem o 
ouve, acrescento que o Deputado Eunício Oliveira doa 
a uma instituição de caridade do Ceará.

O SR. ALBERTO FRAGA – Obrigado, Sr. Pre-
sidente.

Espero que, mesmo em apenas uma linha, a po-
derosa Rede Globo informe que existem Parlamentares 
que se preocupam em doar.

E há outra coisa que nos preocupa, Sr. Presidente. 
Se perguntarmos aos Deputados se são favoráveis a 
essa remuneração, a maioria esmagadora dirá que é 
contra. E temos de ser contrários porque vivemos num 
país de 60 milhões de miseráveis vivendo abaixo da 
linha de pobreza. Temos de ser contrários porque vive-
mos num país cujo salário mínimo é 300 reais. Temos 
de ser contrários, sim, mas não podemos resolver o 
assunto por causa da pressão da imprensa.

Perdoem-me os meus colegas Líderes de parti-
do, mas entrei pela primeira vez numa reunião de Co-
légio de Líderes e saí de lá envergonhado. Apenas os 
Líderes decidiam o destino de 513 Deputados. Como 
se pode fazer uma PEC – e temos aqui uma emenda 
aglutinativa – que muda substancialmente o período 
de recesso?

Como sou de Brasília, não preciso de 90 dias de 
férias para buscar votos – o maior trecho que andarei 
será de 40 quilômetros -, mas e o colega que faz cam-
panha em Minas Gerais, no Mato Grosso ou no Pará? 
Ele vai ser chamado de “candidato Copa do Mundo”, 
porque só aparecerá de 4 em 4 anos.

A imprensa não está preocupada conosco; ao 
contrário, está pedindo aos eleitores que não votem 
em Parlamentar eleito. Isso não é democracia. No pas-
sado, vivemos o período duro e covarde da ditadura 
militar; hoje, vivemos o período duro da ditadura da 
imprensa brasileira.

Muito obrigado. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-

caminhar, concedo a palavra ao Deputado Raul Jung-
mann, que falará a favor da matéria.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho fazer a defesa da urgência para a apreciação do 
decreto legislativo de minha autoria e de outros Depu-
tados, que visa acabar com o subsídio, os chamados 
extras, conhecidos em outros lugares como jetom, que 
percebemos nas convocações extraordinárias.

Quando apresentamos a proposta de decreto 
legislativo, em dezembro do ano anterior, tínhamos 
a audiência dos Líderes desta Casa, e a reação foi 
bastante dividida no Colégio de Líderes. Se havia os 
que nos apoiavam, havia também os que resistiam 
fortemente ao fim dos extras, alegando, entre outras 
coisas, que somos trabalhadores e, nessa qualidade, 
deveríamos receber dobrado para trabalhar durante o 
período de repouso.

A primeira observação é a de que não somos tra-
balhadores. Ou, pelo menos, não o somos a exemplo 
dos que estão submetidos ao mercado de trabalho. 
Em primeiro lugar, esses têm de vender a sua força 
de trabalho no regime de capitalismo em que vivemos. 
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Ninguém aqui vende a sua força de trabalho. Em se-
gundo lugar, não existe trabalhador que fixe no seu 
contrato de trabalho – no qual vende a sua força física 
e/ou intelectual – que pode modificar sua remuneração 
a partir da reunião do seu colegiado ou coletivo. Em 
terceiro e último lugar, aqui somos representantes, e 
escolhemos sê-lo. 

Portanto, inequivocamente, é um erro tentar equi-
parar nossa situação à de trabalhadores. Trabalhamos 
muito aqui, mas não estamos submetidos ao mercado 
de trabalho. Ao estarmos aqui, fizemos uma opção por 
representar, ou seja, por ter um contrato de confiança 
dos eleitores que nos elegeram.

Imaginem os senhores como se sentem esses 
eleitores ao tomar conhecimento de que aqui temos 
um décimo terceiro, um décimo quarto e um décimo 
quinto subsídio. Como podem entender que, além disso, 
durante uma convocação extraordinária, temos mais 
dois salários extras?

Acreditam os senhores que o contrato de confian-
ça feito nas urnas subsistirá a essa prova de confiança 
e de descrédito, ainda mais quando estamos a passar 
por crise sem paralelo?

Ademais, tivemos uma convocação extraordinária 
que se revelou da mais alta improdutividade.

Resistirá esse contrato de confiança a que man-
tenhamos aqui algo percebido lá fora como privilégio? 
Resistirá esse contrato de confiança ou o respeito a 
este Parlamento aos sinais que vemos dia-a-dia e que 
apontam para uma ruptura com o contrato de repre-
sentação e da confiabilidade que o País tem que de-
positar no seu Parlamento?

Triste exemplo dessa desconfiança é a ação ju-
dicial movida contra nós, o que nos coloca, sem som-
bra de dúvida, no plano simbólico da percepção e da 
imagem, em péssima situação. Do que adianta, diante 
disso, dois salários a mais?

Sou como a grande maioria dos Deputados des-
ta Casa, ou seja, dependo desse salário para viver e 
pagar meus compromissos e débitos. Entretanto , não 
acredito que 2 salários nos levem ao Olimpo do bem-
estar, tampouco que nos releguem a tragédia de não 
podermos cumprir nossos compromissos.

Sr. Presidente, esperava eu estar aqui para votar 
matérias importantes para os destinos do País, pro-
postas relativas, por exemplo, às áreas de segurança, 
emprego e desenvolvimento. Porém, vejo-me na con-
dição de pedir regime de urgência para a votação de 
um projeto como este. 

E por quê? Porque todo e qualquer projeto que 
se refira à imagem desta Casa é alvo de enorme audi-
ência pública. Além do mais, não adianta se dizer que 
a cobrança por parte da imprensa não é determinante. 

O Parlamentar aqui está em razão do pensamento da 
parcela majoritária dos membros desta Casa e do Se-
nado Federal, em razão de nossas consciências.

Grosso modo, estou me lixando para o que dizem, 
pois não tive nenhum problema em votar qualquer pro-
jeto nesta Casa, com ou sem o apoio da mídia ou de 
quem seja, desde que norteado pelos ideais republi-
canos e o respeito dos que presidem esta Casa. 

Se quisermos recuperar nossa credibilidade e 
olhar de frente nossos eleitores neste ano eleitoral, 
precisamos reconhecer que ganhar dinheiro público 
sem trabalhar é uma indecência a que não se pode 
submeter o Congresso Nacional. 

Portanto, esse pleito não representa qualquer 
atendimento a pressões seja lá de quem for, embora 
entendamos que a pressão da opinião pública e da 
imprensa sejam legítimas, dignas e corretas. 

Especialmente nesse caso, devemos estar em 
sintonia com o eleitor, a quem temos, sim, de pres-
tar contas de 2 coisas: trabalhar mais e punir todos 
os que, nesta Casa, participaram de qualquer tipo de 
ilicitude.

Sr. Presidente, aproveito para elogiar a coragem 
de V.Exª por colocar essa matéria como primeiro item 
da pauta. Conclamo as Sras. e Srs. Deputados presen-
tes para votar a matéria e acabar em definitivo com os 
extras. Com isso, daremos exemplo tanto à Câmara 
quanto às Assembléias Legislativas e resgataremos a 
confiança do eleitor e da opinião pública.

Em assim votando, não mais teremos de recla-
mar da falta de respeito ou da crítica de quem quer que 
seja, pois este é o Poder que requer e exige críticas, 
porque aqui representamos a pluralidade da opinião 
pública. E essa pluralidade é democrática, esta Casa 
deve reconhecê-la.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 

o requerimento de urgência para o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 2.075, de 2005.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, depois 
que o Deputado Alberto Fraga fez o encaminhamento 
contrário, a votação tem de ser nominal.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Não. O 
Deputado Fraga falou contra a matéria, mas não en-
caminhou contrariamente. O encaminhamento da ma-
téria é uma fase do processo de votação, a votação 
da matéria propriamente dita é outra. A manifestação 
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do voto ocorre no momento da votação, não no mo-
mento da discussão.

 O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a minha po-
sição evidentemente ficou firmada na tribuna.

Ao contrário de alguns que só aproveitam as 
oportunidades oferecidas por projetos como esse para 
aparecer na mídia, entendo que muita gente aqui pode 
acabar se prejudicando. 

Para não expor meus colegas, não vou pedir ve-
rificação nominal, mas sei que muitos não concordam 
com esse tipo de comportamento de alguns colegas 
que aproveitam os momentos de dificuldades desta 
Casa para aparecerem na mídia. 

Essa situação é resultante da forma com que 
uma grande emissora de televisão tenta se recuperar 
da vergonhosa derrota sofrida quando do referendo 
sobre o desarmamento. Talvez seja uma resposta. 
Podem ver que os personagens são os mesmos. Por 
isso não vou pedir a verificação nominal.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que aprovam o requerimento de urgência 
para o Decreto Legislativo nº 2.075, de 2005, que al-
tera o Decreto Legislativo nº 7, para vedar a ajuda de 
custo durante a convocação extraordinária permane-
çam como se encontram. (Pausa.). 

Estamos votando a urgência para esta matéria.
Em havendo pelo menos uma discordância, a 

Presidência terá de submeter o requerimento à vota-
ção nominal.

Esclarecidos?
O SR. ROBERTO FREIRE – Claro, Sr. Presi-

dente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Então, em 

votação.
Os Parlamentares que concordam permaneçam 

como se acham. (Pausa.)
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, peço verificação. 
Não tem problema, cada um que assuma a sua res-
ponsabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deferido.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-

cia solicita às Sras. e aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para orien-
tar a bancada, como vota o Partido Trabalhista Cristão 
– PTC? (Pausa.)

Como vota o PMR? (Pausa.)
Como vota o PRONA? (Pausa.)
 O SR. FRANCISCO TURRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 

a palavra, Deputado Francisco Turra.
O SR. FRANCISCO TURRA (PP-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Como se trata de matéria de 
caráter muito pessoal e subjetivo, solicito a V.Exª que 
dispense a orientação das bancadas, porque não há 
sentido em se orientar a bancada em matéria dessa 
natureza. É uma sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência tem de tomar como referência aquilo que, por 
praxe, Deputado Turra, tem feito sistematicamente. 
Fica a critério dos Líderes comunicar a liberação da 
bancada ou não em cada matéria.

Então, o apelo de V.Exª, na verdade, é dirigido 
aos Líderes.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PV, Deputado Fernando Gabeira.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV, 
reunido hoje à tarde, decidiu que a bancada integral-
mente vai votar a favor do projeto. Considerando a 
importância da matéria, também votamos em massa 
pela urgência. E, quanto à defesa do conteúdo, nós a 
faremos na próxima votação. 

O PV vota em bloco a favor da urgência, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSOL?

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PSOL 
considera urgente a votação dessa matéria, mas não 
porque a imprensa esteja nos impondo uma agenda. A 
imprensa cumpriu seu papel quando divulgou um privi-
légio que os Parlamentares têm e que muitos partidos 
e muitos Parlamentares combatem há muito tempo, 
mas que a maioria sempre defendeu. A imprensa fez 
com que a população brasileira tomasse conhecimento 
desse privilégio e protestasse, comunicando-se conos-
co por e-mails, telefonemas, em encontros nas ruas, 
demonstrando sua indignação contra essa vantagem 
que não tem nenhuma lógica diante das dificuldades 
por que passa o nosso povo.

O PSOL vota a favor da urgência, Sr. Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PCdoB?
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O SR. JAMIL MURAD (PCdoB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PCdoB 
vota a favor da urgência. A pressão feita por setores 
da imprensa não nos intimida, mas devemos fazer 
aprimoramentos na nossa legislação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PPS?

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS já ex-
pressou sua posição nesse PDC do Deputado Raul 
Jungmann. A bancada decidiu, por unanimidade, fechar 
questão a favor da urgência. A matéria é importante 
não só para o Parlamento, mas para todo o País. 

Votamos “sim”, Sr. Presidente, pela urgência.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PDT?
O SR. JOÃO FONTES (PDT-SE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT encaminha 
o voto a favor da urgência, ressaltando sobretudo que 
não interessa à democracia do País o enfraquecimento 
do Parlamento brasileiro.

É lamentável esta campanha difamatória contra 
o Parlamento. Em nenhum momento a grande mídia 
cita outras instituições que também têm privilégios que 
deveriam acabar. 

Mas é lamentável também que alguns Parlamen-
tares entrem nesse jogo de desmoralização do Con-
gresso. Por princípio, queremos a redução do recesso, 
já que todo trabalhador brasileiro tem férias de 30 dias, 
mas é importante aproveitar esta oportunidade para 
reduzir também as vantagens de outras categorias.

Sr. Presidente, ouvi ontem um jornalista dizer 
que aqui são todos vagabundos. Um outro disse que 
o problema do País são os 513 Deputados. É lamen-
tável que alguns colegas nossos também encampem 
essa demagogia, colaborando para a desmoralização 
da Casa. Os Deputados que fizeram doação não são 
mais honestos do que ninguém. Eu também fiz doação, 
como nas outras convocações, mas não anunciei meu 
nome na TV Globo.

Não podemos, Sr. Presidente, aceitar a desmo-
ralização desta Casa, nem entrar no jogo baixo da-
queles que querem impedir que a Câmara funcione. 
O Congresso Nacional é a melhor das Casas, porque, 
quando o Deputado não presta, o povo pode cassá-
lo, assim como cassa também o Senador. E as outras 
instituições intocáveis e temidas, como o Poder Judici-
ário? E o Ministério Público, que tem férias dobradas? 
Ninguém divulga esses privilégios.

Sr. Presidente, presto minha solidariedade a V.Exª, 
que convocou extraordinariamente este Congresso 
Nacional também movido por pressão. Quem queria 
a convocação era a grande mídia, e depois desceu de 

pau dizendo que os Deputados não estavam traba-
lhando. Ora, ontem estavam aqui presentes mais de 
480 Parlamentares.

O PDT encaminha o voto “sim”, mas ressaltando 
que agimos por princípio e não por pressão daqueles 
que querem desmoralizar o Congresso Nacional e, 
conseqüentemente, a democracia do nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PSB?
O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, depois 
de acompanhar longamente esta matéria em 2002 e 
2003, o PSB conclui que deixamos de fazer o dever de 
casa. O que é urgente o é porque deixou de ser feito no 
momento adequado, no momento certo. Hoje estamos 
expostos por culpa exclusivamente nossa, porque dei-
xamos de apreciar esta matéria anteriormente. 

O Deputado Nicias Ribeiro, autor da PEC 347, 
de 1996, empenhou-se muito, nós é que não tivemos 
competência para colocá-la em votação em tempo 
hábil. O desgaste que vivemos hoje é fruto da nos-
sa ineficiência em votar matéria que o eleitorado há 
muito exigia. 

O PSB entende que nada podemos fazer a não ser 
concordar com esta urgência. E parabenizamos o Pre-
sidente da Casa, que trouxe a matéria ao plenário. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PL? (Pausa.)
Como vota o PTB?
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PTB é favorável à urgência. Quanto ao mérito, vamos 
comentá-lo no momento da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PP?

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, atentemos para o dispositivo cons-
titucional:

“Art. 57.  ................................................
§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, 

o Congresso Nacional somente deliberará so-
bre a matéria para a qual foi convocado, ressal-
vada a hipótese do § 8º, vedado o pagamento 
de parcela indenizatória em valor superior ao 
subsídio mensal”. 

Logo, a parcela indenizatória da convocação ex-
traordinária está prevista na Constituição, é matéria 
constitucional. 
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Sr. Presidente, estou questionando a votação 
desta urgência. O PP votará a favor, mas desde que 
a matéria seja constitucional. Estamos votando a ur-
gência de uma resolução que é contrária à Constitui-
ção, porque diz que não deve ser feito um pagamento 
previsto na Constituição.

Na minha opinião, deveríamos suprimir essa pre-
liminar e passar diretamente à votação da emenda. 
Aprovada a emenda, que dispõe sobre o fim do paga-
mento da parcela indenizatória, a resolução poderia ser 
mantida; caso contrário, cairia, por inconstitucional.

Parece-me que estamos caminhando numa di-
reção juridicamente inadequada ao pretender aprovar 
uma resolução contrária à Constituição, e a aprovação 
da emenda não significaria nenhum prejuízo dos obje-
tivos que queremos alcançar hoje – ao menos assim 
se manifestou a maioria no Colégio de Líderes.

Hoje vamos votar a redução do recesso parlamen-
tar e o fim da parcela indenizatória, com uma ressalva 
importante: o caso da convocação extraordinária tem 
de ser analisado e aprovado pela maioria absoluta de 
cada uma das Casas, porque, evidentemente, se não 
houver custos, o Executivo poderia nos manter con-
vocados permanentemente.

A emenda em si resolve todos os impasses. Pare-
ce-me que a votação dessa resolução é juridicamente 
inadequada.

O PP votará “sim” se a Mesa entender que deve 
prosseguir com a votação, mas pedirá preferência 
para votação da emenda em prejuízo da votação da 
resolução.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ricardo Barros, se V.Exª ler o dispositivo constitucional 
ou relê-lo, verificará que ele apenas veda o pagamen-
to de parcela superior ao subsídio mensal, não obriga 
o pagamento. Quem determina o pagamento não é a 
Constituição; esta só registra que tal pagamento não 
deve ultrapassar o valor de um subsídio mensal, em 
existindo o pagamento. Quem autoriza ou determina o 
pagamento é o dispositivo regimental que está sendo 
modificado pelo projeto de resolução.

Como vota o PSDB?
O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, complemen-
tando o raciocínio do Deputado Ricardo Barros, se vo-
tarmos a emenda constitucional acordada e o novo § 
7º, que terá o texto vedado “neste caso”, ou seja, no 
caso de convocação extraordinária, o pagamento de 
qualquer parcela indenizatória torna irrelevante a vo-
tação da resolução.

Sr . Presidente, o PSDB vai votar “sim”, favorá-
vel ao fim desse salário extra dos Parlamentares na 
convocação extraordinária, mas queremos deixar cla-

ro a toda a população brasileira que este momento de 
convocação que vivemos é única e exclusivamente de 
interesse do Poder Executivo para que não houvesse 
interrupção na contagem dos prazos das CPIs.

As CPIs e CPMIs não poderiam paralisar seus 
prazos em função única e exclusivamente do desejo 
do Governo Federal, senão, bem próximo à eleição 
presidencial, nos meses de maio e junho, é que as 
atividades das Comissões finalizariam. Ou seja, des-
gasta-se o Congresso e tenta-se proteger o Poder 
Executivo. Essa, infelizmente, é a lógica que estamos 
vivendo, inclusive com a participação da imprensa 
nesse processo de queimar o Congresso Nacional e 
preservar o Sr. Presidente da República. Absolutamen-
te poderia concordar com isso, mas também o PSDB 
não concorda em manter a duplicidade de salário para 
a convocação extraordinária.

Então, encaminhamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Ronaldo Dimas, Deputado Ricardo Barros, a Presidên-
cia demonstra mais uma vez a necessidade da votação 
das duas matérias. Votaremos o projeto que altera o 
Regimento Interno porque não temos garantia nem 
tempo, pois a redução do recesso, caso aprovada na 
Câmara, ainda irá ao Senado.

Então , são matérias independentes que não estão 
relacionadas, a não ser que as duas sejam aprovadas, 
mas são matérias independentes.

Como vota o PL?
O SR. LINCOLN PORTELA (PL-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Liberal também entende que o voto deve ser “sim”, 
pelo fim de pagamentos extras em convocações ex-
traordinárias.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PFL?

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Ricardo Barros tem toda a razão. O último artigo do 
relatório do sempre Líder Inocêncio Oliveira veda a 
remuneração. Agora é uma questão de decisão do 
Presidente da Casa de se manter esse procedimento 
da votação do projeto de decreto legislativo.

Por este motivo que o PFL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PMDB?
O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o de-
bate e uma tomada de decisão sobre esta matéria é 
um anseio, uma exigência da sociedade. E por ser uma 
exigência da sociedade é urgente para esta Casa.

Portanto, o PMDB vota “sim” ao requerimento de 
urgência, até porque também seremos favorável, no 
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mérito, à redução do período de recesso e à extinção 
do pagamento das horas extras. Apenas ressalvaremos, 
nos termos da emenda do Deputado Mendes Ribeiro 
Filho, que a convocação não seja mais um ato unila-
teral do Poder Executivo e esteja sujeita, portanto, à 
aprovação do Plenário desta Casa.

Votamos “sim” à urgência, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PT?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, cumprimentamos V.Exª e todos os Líderes pela 
capacidade de diálogo e transigência que todos tive-
mos para chegar a este acordo para votar matéria tão 
importante. Diversos membros da bancada do PT, ao 
longo de muitos anos, trabalharam em iniciativas com 
este objetivo de reduzir o período de recesso e supri-
mir o pagamento quando eventualmente houver uma 
convocação extraordinária.

Nós queremos fazer um último apelo ao nosso 
Relator, Deputado Inocêncio Oliveira, que conduziu 
muito bem o processo de elaboração desse relató-
rio – a posição da nossa bancada é favorável a uma 
alternativa que S.Exa. trabalhou ao longo do diálogo: 
no sentido de impedir que o Congresso entre em re-
cesso se não estiver votado o Orçamento. Já temos 
essa regra para a LDO, e nada mais natural do que ela 
existir também em relação ao Orçamento, uma peça 
que sai da LDO.

Nós votaremos “sim” ao requerimento de urgên-
cia. Parabenizamos toda a Casa pela capacidade de 
construir esse consenso que nos permite votar maté-
ria tão importante.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSC, Deputado Pastor Amarildo?

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primei-
ramente, cumprimento o Deputado Inocêncio Oliveira 
pela capacidade de convergir todos os nossos pensa-
mentos nessa emenda aglutinativa.

Lembro ao País, Sr. Presidente, que a LDO vai 
ser votada até 15 de julho de cada ano. Se não o for, 
não haverá recesso, porque a Lei Orçamentária tam-
bém deverá ser votada até o fim do ano. Caso não seja 
votada, não haverá recesso.

Quero ainda agradecer a todos os Srs. Líderes 
a compreensão, porque ao acertarmos ontem, Sr. 
Presidente, que nem o Presidente desta Casa, nem o 
Presidente do Senado Federal, nem tampouco o Pre-
sidente da República poderiam nos convocar a seu 
bel-prazer, sem o consentimento desta Casa, tivemos 
o apoio de todos. Quero agradecer, em especial, ao 

Deputado Mendes Ribeiro Filho que fez coro conosco 
nesse projeto. 

Por isso, Sr. Presidente, votamos “sim”. Estamos 
felizes por chegarmos a um consenso. Tenho certeza 
de que toda a população brasileira está atenta para 
isso e tem visto o nosso partido, o PSC, dar esse mo-
mento de alegria e de satisfação ao País.

O PSC vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. VIEIRA REIS (PMR-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMR entende 
que é de fundamental importância o voto nominal nes-
te momento, porque dessa forma o povo brasileiro vai 
poder conhecer o sentimento de cada Parlamentar 
– consciente, não apenas por que a mídia pressionou 
ou deixou de pressionar. Por uma decisão sábia de 
V.Exª, sabemos que iremos votar com a nossa cons-
ciência. E o que deve prevalecer nesta Casa é o voto 
consciente de cada um, não pelo fato de A ou B dei-
xarem ou não de falar.

Meu voto e o do meu partido, PMR, serão cons-
cientes. A orientação é “sim”, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia solicita novamente às Sras. e aos Srs. Deputados 
que tomem seus lugares, a fim de ter início a votação 
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Sigam as Sras Deputadas e os Srs. Deputados 

a orientação que julgarem necessárias.
 O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 

a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Mi-
noria vota com todos, pela urgência. Vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Deputado 
José Carlos Aleluia encaminha o voto “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Alerto 
os Srs. Deputados no sentido de permanecerem em 
plenário, pois teremos várias votações nominais na 
noite de hoje. 

A Presidência chama atenção para a necessidade 
da presença das Sras. e Srs. Deputados em plenário 
para os efeitos administrativos e constitucionais das au-
sências nas votações da convocação extraordinária.

O SR. ORLANDO DESCONSI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicial-
mente gostaria de cumprimentar V.Exª pela decisão 
corajosa de incluir esta matéria nesta convocação, da 
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qual, pessoalmente, eu discordava. Nesta Casa havia 
muita insistência de um conjunto de Parlamentares, no 
qual me incluo, para que este assunto fosse colocado 
em pauta. Houve uma Comissão Especial nesta Casa 
que debateu longamente esse assunto. O Deputado 
Inocêncio Oliveira, designado à época pelo Presidente 
João Paulo, teve papel importante apoiando a Comissão 
na busca de um entendimento. Houve reuniões com 
Líderes de partidos, mas não foi possível construir um 
entendimento. Porém, a Comissão Especial realizou o 
seu trabalho e o concluiu. Ficou pronto então o projeto 
para ser votado nesta Casa.

Três questões básicas se apresentavam: primeiro, 
garantir que a Lei de Diretrizes Orçamentárias fosse 
votada antes do início do recesso, para não vivermos 
situações como a de hoje.

Segundo, reduzir o recesso parlamentar de 90 
para 45 dias, ou seja, de 15 de dezembro a 15 de janei-
ro e de 16 de julho a 30 de julho. Também havia a pro-
posta de se acabar com um dos 2 pagamentos extras, 
contra a vontade de muitos membros da Comissão que 
eram a favor de não haver nenhum pagamento extra. 
Porém, na busca de entendimento e de acordo, isso 
foi aprovado na Comissão naquele momento. 

Fico feliz que esta Casa tenha amadurecido e 
conseguido novas adesões. Foi importante a partici-
pação da sociedade brasileira, da imprensa e o ama-
durecimento interno de alguns partidos para que hoje 
pudéssemos ir mais longe nessa questão. E quem 
sabe aprovaremos, quando for discutido o mérito, o 
fim do pagamento extra, a redução do recesso de 90 
para 45 dias. Será, sem dúvida o fortalecimento da 
democracia. 

Divergindo daqueles que criticam essa medida, 
entendo que esta Casa precisa estar em sintonia com 
a sociedade brasileira. Isso fortalece a democracia, 
valoriza os Parlamentares e nos dá autoridade não 
só para votar leis que mexem com a vida dos outros, 
mas também votar leis que mexem com a vida interna 
do Parlamento brasileiro.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Renato Casagran-
de, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSB. 
S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero dizer que a bancada do Par-
tido Socialista Brasileiro fechou questão nesse tema. 

A orientação é para que o partido vote “sim” ao regi-
me de urgência.

A orientação, resultado da nossa reunião de on-
tem, é no sentido de que colaboremos com o proces-
so de aperfeiçoamento do Congresso Nacional, com o 
processo de aperfeiçoamento institucional. O Congres-
so passou a ter novas funções muito mais importante 
e maiores depois da promulgação da Constituição de 
1988. De lá para cá mais tarefas foram agregadas às 
atribuições do Poder Legislativo. Então é natural que 
estejamos nos aperfeiçoando.

A data de hoje é muito importante. A decisão do 
Presidente Aldo Rebelo de colocar essas matérias in-
ternas em discussão, é importante. Estamos acompa-
nhando a repercussão negativa que teve a convocação 
extraordinária. Todos nós, de alguma forma, sentimos 
essa repercussão, seja por meio dos comentários da 
imprensa, seja pessoalmente, ao observarmos como 
o Congresso funciona.

Praticamente todos os anos, com exceção de 
2002, está havendo convocação extraordinária, e cada 
convocação é um desgaste.

O desgaste da convocação neste ano foi maior 
porque 2005 foi muito ruim para esta Casa. E, natural-
mente, quando a sociedade viu que o Congresso se 
autoconvocou, com desgaste, com despesa, acabou 
tendo um sentimento negativa. Estamos aqui hoje, 
convocados, e esta convocação nos causou enorme 
desgaste e aumentou o nosso descrédito.

Votar esta matéria, relativa ao não-pagamento 
de salário extra durante a convocação extraordinária, 
é extremamente importante. Tenho um projeto de de-
creto legislativo que está encabeçando esta votação. 
Trata-se do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.109, de 
2004. Apensados ao nosso projeto temos também os 
dos Deputados Aloysio Nunes Ferreira, Carlos Sam-
paio e Raul Jungmann. O Deputado Inocêncio Oliveira 
é Relator do projeto. 

Sr. Presidente, esta decisão vai nos reaproximar 
em parte da população brasileira. Então, é fundamen-
tal votarmos pela aprovação do regime de urgência e 
pela aprovação do decreto legislativo. Não é tudo que 
precisamos, eu tinha outras propostas, mas já é um 
grande avanço. A redução do recesso parlamentar vai-
nos ajudar a recuperar a credibilidade, o que é muito 
importante para nós.

Também apresentei a esta Casa, na data de hoje, 
projeto de resolução que corta remuneração adicional 
aos servidores em caso de convocação extraordiná-
ria do Congresso Nacional. Dos 50 milhões gastos na 
convocação dos Deputados, 13 milhões são devidos 
aos Parlamentares e 37 milhões aos servidores. 
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Então estamos aqui hoje, com esta votação, na 
expectativa de acabar com os gastos referentes aos 
Parlamentares, e, nos próximos dias, com os gastos 
também com servidores, em caso de convocação ex-
traordinária.

Sr. Presidente, parabenizo a Mesa Diretora, o 
Presidente Aldo Rebelo por colocar esta matéria em 
votação. Independentemente do questionamento que 
se faz à imprensa, que também erra de vez em quan-
do, porque não dá todas as informações necessárias 
para que a população possa avaliar o que acontece; 
independentemente de algum equívoco da imprensa 
ou de algum formador de opinião, nós sabemos da 
necessidade de mudar as regras nesta Casa, da ne-
cessidade de reduzir os gastos e também o recesso 
parlamentar. Por isso o PSB votará integralmente a 
favor dessas matérias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GERVÁSIO SILVA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem, para dar o meu pronunciamen-
to como lido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nobre 
Deputado Gervásio Silva, a Presidência vai continuar 
chamando os Srs. Deputados pela ordem da lista.

O SR. GERVÁSIO SILVA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
concederei a palavra, agora, a V.Exª

Não é possível que haja uma lista de inscrição e 
todo mundo procure burlá-la.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Srs. 
Deputados, comunico a V.Exas. que está sendo distri-
buída em todos os Estados do Brasil mais uma matéria 
facciosa sobre vários Parlamentares desta Casa. 

Diz o seguinte a matéria: 

“Na calada da noite, a Câmara dos Depu-
tados acabou com o 13º salário, no dia 15 de 
novembro de 2005, às 19h07min. 

Enquanto nos distraíamos com as CPIs, 
o Congresso continuou votando assuntos do 
nosso interesse e nem percebemos. 

Vejam: o fim do 13º já foi aprovado na 
Câmara. E quem aprovou? PFL, PMDB, PPB, 
PPS e PSDB. 

Para conhecimento: o fim do 13º salário 
já foi aprovado na Câmara para a alteração 
do art. 618 da CLT e encaminhado para o 
Senado. Provavelmente, será votado após as 
eleições, é claro!

A maioria dos Deputados Federais que 
está, neste momento, tentando aprovar no Se-
nado o fim do 13º salário, inclusive da licença-
maternidade e férias pagas em 10 vezes, é 

do PFL e do PSDB. As próprias mordomias e 
as vergonhosas ajudas de custo de todo tipo 
que recebem, eles não cortam. Conheçam o 
nome desses safados” – desculpem-me a ex-
pressão – “que votaram a favor desse projeto 
em todo o Brasil. 

Por favor, repassem para o maior número de pes-
soas possíveis, afinal, eles são candidatos fortes nas 
próximas eleições:

Pernambuco: Inocêncio Oliveira” – aí me 
botam ainda no PFL; “Joel de Holanda” – que 
não é mais nem Deputado. O negócio é tão 
malfeito e tão mal engendrado, que ele nem 
é mais Deputado; “Osvaldo Coelho; Armando 
Monteiro; Salatiel Carvalho; Pedro Corrêa; Ri-
cardo Fiuza” – até já morreu, coitado; “Seve-
rino Cavalcanti” – que não é mais Deputado; 
“Clementino Coelho” – que também não é 
mais Deputado; “Carlos Batata; João Colaço” 
– que também não é mais Deputado; “José 
Múcio Monteiro.

Divulguem! Enquanto isso, eles nos dis-
traem com referendos ridículos, e nas vota-
ções que realmente importam, não nos cabe 
participar.

Onde estão os ‘caras-pintadas’, o povo 
que derruba Presidente? É hora de acordar, 
antes que seja tarde demais. Ninguém é tão 
forte quanto todos nós juntos.

Divulguem e não fiquem só reclamando 
do nosso País”.

Ora , meus amigos, já houve um caso desses 
comigo. Eu o mandei para a Polícia Federal, que iden-
tificou a pessoa em Santa Catarina. Vou citar aqui o 
nome do Deputado, que era amigo da família. A Polí-
cia Federal veio a mim e perguntou se eu queria que 
a pessoa fosse presa. O Deputado de Santa Catarina 
me pediu que não mandasse prendê-la, que era uma 
pobrezinha. Mandei que ela enviasse uma retratação 
pública, dizendo que tinha mentido. Isso foi feito. 

Determino, no exercício da Presidência, que seja 
feito ofício à Polícia Federal, que tem hoje um departa-
mento para investigar crimes relacionados à informática 
e à Internet. Que isso seja feito imediatamente. Temos 
aqui o nome das pessoas. Que seja feita imediatamente 
uma investigação, para que fatos dessa natureza não 
mais aconteçam. Trata-se de fatos mentirosos, calu-
niosos, infamantes, que nada dizem da realidade da 
Casa. É um absurdo que isso aconteça.

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exª a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse e-mail 
foi veiculado em 2002, patrocinado pela CUT e pelo PT, 
que devem continuar a patrocinar essa matéria. Acho 
que a Polícia Federal tem a obrigação de defender a 
verdade. E a verdade nós sabemos. Trata-se de um 
e-mail falso, irresponsável. Na medida em que alguns 
não conseguem governar este País, aproveitam esse 
tipo de matéria falsa para macular a imagem de seus 
adversários políticos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
colegas que estão aqui na Mesa, do PT, PDT e PMDB, 
de todos os partidos, pedem-me que diga algo. Nunca 
foi apresentado projeto dessa natureza aqui na Casa. 
Nunca foi votada qualquer matéria dessa natureza, 
extinguindo 13º salário, licença-maternidade, férias. 
Nada disso foi votado nesta Casa, muito menos o 
parcelamento das férias em 10 vezes. Isso não exis-
te. Isso é mentira, calúnia, infâmia, é um crime que se 
pratica contra a instituição e vários de seus membros. 
Por isso, a Câmara tem de tomar uma atitude, a mais 
forte possível, para que fatos dessa natureza não mais 
aconteçam. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exª a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dei 
entrada na Justiça a um processo pedindo indenização 
por danos morais à Central Única dos Trabalhadores, 
que veiculava isso em seu site. O Deputado Vicentinho 
foi Presidente da entidade; à época não era mais. Mas 
o atual Ministro do Trabalho era Presidente da CUT 
quando esse assunto apareceu na campanha passada, 
e mesmo neste Governo, no site da instituição. Estou 
pedindo indenização e quero recebê-la para, aí sim, 
doar a uma instituição de caridade. Esses mentirosos 
estão querendo repetir a mentira de 2002. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. Gostaria que V.Exª me 
garantisse a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exª 
não está inscrita, Deputada Vanessa Grazziotin. A pró-
xima oradora é a Deputado Fátima Bezerra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Também não 
estava inscrito o Deputado José Carlos Aleluia. Quero 
fazer uma questão de ordem, como fez S.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Deputado José Carlos Aleluia falou como Líder.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-
te, acho que não podemos...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Gilmar Machado.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não quero 
criar polêmica. V.Exª está com a razão. O fato tem de 
ser investigado, apurado, e os responsáveis, punidos. 
Apenas peço ao Líder do PFL, Deputado Rodrigo Maia, 
que tenha mais cuidado em suas considerações e não 
faça acusações precipitadas com relação ao Partido 
dos Trabalhadores. Não queremos fazer nenhum tipo 
de provocação, nem estamos fazendo nenhuma acu-
sação leviana.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exª 
tem razão.

O SR. GILMAR MACHADO – Espero que isso 
não mais ocorra. V.Exª determinou que providências 
sejam tomadas, portanto aguardaremos que o respon-
sável seja de fato punido. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Agra-
deço a V.Exª

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência prorroga a sessão por uma hora. Estamos 
em período de votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, à ilustre Deputada Fátima 
Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, registro minha alegria por ver esta Casa 
tomando uma iniciativa tão importante, que é exata-
mente a discussão e votação do projeto de decreto 
legislativo que tem por objetivo pôr fim aos chamados 
pagamentos extras.

Cumprimento a Mesa Diretora da Casa, o Pre-
sidente Aldo Rebelo e todos os Líderes partidários. 
Cumprimento também meu partido, o Partido dos Tra-
balhadores, que foi um dos protagonistas dessa luta. 
Vários Parlamentares nossos, ao longo desses 10 
anos, tomaram iniciativas nesse sentido. Infelizmente 
não houve, na época, correlação de forças suficiente 
para que pudéssemos aprová-las. 

Sr. Presidente, expresso meu contentamento por-
que durante a minha vida político-parlamentar sempre 
lutei pelo fim dos abusos e dos privilégios. 

Quando Deputada Estadual, no Rio Grande do 
Norte, desencadeei uma luta para acabar com uma 
excrescência existente, a verba de gabinete para Depu-
tados aposentados. Mais do que nunca esta Casa tinha 
que tomar esta iniciativa. 

Não devemos nos preocupar com a imposição 
da imprensa, até porque seu papel tem sido muito im-
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portante, pois tem traduzido o que o povo, a sociedade 
pensa. É um acinte, um abuso, algo impensável que 
Parlamentares, além de receberem 13º salário e ajuda 
de custo, façam jus a pagamentos extras, enquanto 
no País o trabalhador ganha 300 reais, o professor da 
rede pública ganha em média 500 reais.

Espero, Sr. Presidente, que a Câmara dos Depu-
tados aprove esta matéria, porque ela tem um caráter 
saneador, moralizador, ético e justo. Assim, certamente 
esta Casa estará, sim, em sintonia com a sociedade 
e com o povo. Vamos aprovar tanto o decreto como a 
emenda que reduz o recesso parlamentar.

Deputado Inocêncio Oliveira, faço mais um apelo 
no sentido de que votemos esta noite a PEC nº 7, que 
trata dos agentes comunitários de saúde. 

O SR. VICENTE CASCIONE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exª a palavra. 

O SR. VICENTE CASCIONE (PTB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, faço neste instante um registro 
fundamental. Em determinados momentos é preciso 
esclarecer à opinião pública e à Nação a posição que 
temos em relação a matérias importantes e objeto de 
atenção nacional. 

O que estamos votando hoje poderia ter ocorrido 
há 11 anos. Em fevereiro de 1995, no primeiro dia de 
meu mandato como Parlamentar, apresentei Projeto de 
Decreto Legislativo nº 1, propondo exatamente a extin-
ção dos salários extraordinários. A propositura que apre-
sentei foi entregue a todos os órgãos de comunicação 
por minha assessoria de imprensa. Mas ninguém, nem 
rádio, nem jornal, nem televisão, nem revista, àquela 
altura, fez repercutir ou comentou algo a respeito do 
projeto de extinção dos salários extraordinários. Duran-
te 4 anos, esse projeto ficou na gaveta e acabou indo 
para as calendas. A imprensa, que hoje aponta, com 
justa razão, que recebemos salário extraordinário que 
não deveríamos receber, não se manifestou. Ou seja, 
estes pruridos éticos, não aconteceram. 

Faço este registro ao País, aos homens e mu-
lheres que, com muita honra, represento no exercício 
do meu mandato. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência vai encerrar a votação.

 O SR. ENÉAS – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRONA vota 
“sim”.

O SR. ROBSON TUMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há pouco, 
discutíamos, sob a Presidência do nobre Deputado 
Inocêncio Oliveira, a respeito de uma matéria que no-
vamente havia sido veiculada. 

Há 15 ou 20 dias, li uma matéria publicada no 
jornal Hoje em Dia, edição nº 448, na seção Caderno 
de Brasília, e a levei pessoalmente ao Procurador da 
Casa. A sua assessoria encaminhou um ofício ao meu 
gabinete sugerindo que eu respondesse ao jornal. 

Apesar de minha assessora de imprensa estar 
com resposta pronta, acredito que esta deveria ser 
uma providência da Casa, porque atinge todos os 
Parlamentares, e não como a Procuradoria deseja que 
este Parlamentar faça, que não tem autonomia para 
responder em nome de todos, apesar de poder fazê-lo 
com absoluta tranqüilidade. Portanto, eu gostaria que 
V.Exª, como Presidente desta Casa, encaminhasse 
uma resposta para o jornal Hoje em Dia, que obvia-
mente já deu o direito de resposta da nota maldosa 
que tinha sido publicada anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência solicitará à Procuradoria da Casa, Deputado 
Robson Tuma, adotar as medidas judiciais neste e 
em quaisquer outros casos que atinjam a imagem do 
Poder Legislativo.

O SR. ROBSON TUMA – E neste caso, Sr. Pre-
sidente, permita-me, eu requeiro a V.Exª que encami-
nhe um ofício à Polícia Federal pedindo abertura de 
inquérito para que se puna penalmente os criminosos 
que usam a Internet para fazer maldade com os Par-
lamentares sérios desta Casa, mesmo porque essa 
matéria sequer entrou em votação, e obviamente quem 
o fez, além de maldoso e mau-caráter, é muito mal in-
formado. Então, vou requerer a V.Exª que encaminhe 
pedido de abertura de inquérito.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia solicitará abertura de inquérito à Polícia Federal e 
acompanhará a apuração dessas informações e de 
outras que tenham correlação.

O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exª mais 5 
minutos, porque ainda há Parlamentares chegando. 



01336 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

O SR. DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, qualquer 
homem deve ter convicção e fé. E eu tenho convicção e fé. 
O Governador Germano Rigotto também tem convicção 
e fé. E amanhã, o Governador do Estado do Rio Grande 
do Sul, Germano Rigotto, filiado ao PMDB, apresentará 
ao Brasil a sua convicção e a sua fé de que pode ser a 
terceira via para a sucessão do Presidente Lula. 

Amanhã, às 15h, na Comissão de Finanças ele se 
apresentará para as prévias do PMDB. Sua candidatura 
será a proposta nova que o Brasil quer e precisa. Todos 
os Parlamentares estão convidados, em especial os do 
PMDB, assim como todos os amigos do Governador 
Germano Rigotto que acreditam em um Brasil mais 
digno, mais solidário e menos desigual.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-

dência vai encerrar a votação.
O SR. RAFAEL GUERRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 

a palavra.
O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, trago 
uma informação ao Plenário, tendo em vista que es-
tamos votando um requerimento de urgência. Hoje à 
tarde o Grupo Pró-Congresso se reuniu e se posicio-
nou com relação ao mérito desta matéria. 

A posição do Grupo Pró-Congresso é pela redução 
do recesso parlamentar para 45 ou 60 dias. A maioria é 
pelos 45 dias e pelo fim do pagamento das convocações 
extraordinárias. Essa é uma posição de grupo que não 
pude transmitir antes porque não poderia falar em nome 
de todos sem que houvesse uma reunião.

Sr. Presidente, também faço um apelo, a partir da reu-
nião de hoje, para que haja maior agilidade dos processos 
no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JAIR BOLSONARO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 

a palavra.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma 
linha de V.Exª, que há pouco determinou providência 
para apurar responsabilidades por essa lista – fui eu 
que passei essa informação ao Deputado Inocêncio 
Oliveira -, ressalto que uma outra lista envolvendo 153 
Parlamentares que teriam recebido dinheiro de Furnas 
é publicada na Internet. Já participei o fato à Polícia Fe-
deral para tomar as devidas providências, mas peço o 

reforço de V.Exª Deixo ainda bem claro que, por coinci-
dência, não tem o nome de nenhum petista recebendo 
dinheiro de Furnas. Então, assim como esta tal votação 
para acabar com o 13º salário, o Fundo de Garantia e 
férias corroborou para que o PT tivesse a maior bancada 
nesta Casa, outras listas mentirosas estão circulando. 
Digo mais, é importante tomarmos providências agora 
porque outras listas com nomes de Parlamentares do 
PT que teriam cometido o mesmo crime vão começar 
a circular por aí. Não dá para ficar só na defensiva. Não 
estou recomendando, nem dizendo que vou fazer isso, 
mas, com toda a certeza, vão aparecer novas listas com 
nomes de petistas envolvidos no mesmo crime.

Sr. Presidente, louvo a iniciativa de V.Exª no tocante 
ao 13º salário e peço que tome providências no tocante à 
lista daqueles que teriam recebido dinheiro de Furnas.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Bolsonaro, tantas quantas listas apócrifas, difamatórias 
ou caluniosas apareçam e cheguem ao conhecimento 
da Presidência, esta determinará à Procuradoria da 
Casa e solicitará à Polícia Federal abertura de inquérito 
para investigar a origem e identificar os responsáveis 
para que possamos processá-los na forma da lei.

 O SR. MAX ROSENMANN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o registro 
do meu voto não está aparecendo no painel eletrônico. 
Antes que aconteça uma votação tão importante como 
esta, e sem o meu voto consignado, quero comunicar, 
por orientação do funcionário da Mesa que vai promo-
ver uma nova identificação, que o meu voto é “sim”, a 
favor da urgência desta matéria tão importante. 

O SR. RAUL JUNGMANN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, um pedido 
de informação. No acordo firmado há pouco, sob sua 
coordenação, com os Líderes da Casa, ficou definido 
que após a votação da urgência votaríamos o mérito 
da matéria. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – É isso.
O SR. RAUL JUNGMANN – E isso seria nesta 

mesma sessão ou em outra subseqüente?
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Se restar 

tempo nesta mesma sessão, se não, na sessão extra-
ordinária a seguir. 

O SR. RAUL JUNGMANN – Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, gostaria, primeiro, de cumprimentar a Mesa pela 
decisão de pedir investigação dessas informações 
apócrifas que vêm correndo pela Internet. 

Entretanto, Sr. Presidente, justiça tem que ser 
feita. Foi dito aqui que possivelmente um dos respon-
sáveis seria a Central Única dos Trabalhadores, porque 
já teria feito isso em tempos passados. 

Quero relembrar, Sr. Presidente, que anterior-
mente houve um projeto de lei que flexibilizava a CLT, 
mas não é isso que está em discussão agora. Agora 
o debate é outro. Os Parlamentares não podem usar o 
microfone para tentar confundir a opinião pública. Na 
gestão anterior desta Casa existia, sim, um projeto de 
lei que flexibilizava a CLT e, portanto, colocava em risco 
o direito dos trabalhadores. Isso é uma coisa. O que 
nós estamos debatendo hoje é outra coisa. Existe uma 
denúncia apócrifa sendo encaminhada via Internet que 
tem de ser investigada. Então, eu acho que é precipi-
tado ficar aqui denunciando ou dizendo que isso é de 
responsabilidade de central A ou de partido B.

Era isso que eu tinha a dizer. 
Muito abrigada, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 

a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de saber se V.Exa vai estabelecer um horário para o 
encerramento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia já estabeleceu um horário, vai encerrar a votação 
em 5 minutos, Deputado.

O SR. FERNANDO FERRO – Obrigado.
O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 

a palavra.
O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro, na mesma linha do pronunciamento da Deputada 
Vanessa Grazziotin, relembrar a esta Casa que no Go-
verno Fernando Henrique foi enviado para esta Casa 
o Projeto de Lei nº 5.483, de 2001, que foi aprovado. 
Inclusive, o hoje Senador Paulo Paim rasgou a Cons-
tituição da tribuna, porque esse projeto estabelecia 
que o legislado valia menos do que o negociado, que 
a negociação sindical entre trabalhadores e empre-
gadores poderia inclusive flexibilizar o conjunto dos 
direitos garantidos na CLT. Aquela interpretação era 
correta. Não foi à toa que todas as entidades ligadas 

ao mundo do trabalho protestaram naquela oportuni-
dade. E quero destacar que não foi a CUT somente. A 
Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho fez 
aqui nesta Casa um protesto veemente.

A CUT sempre defendeu o lado dos trabalhadores, 
o PT sempre disse muito claramente que está do lado 
dos trabalhadores. Este projeto, que estava no Sena-
do e foi arquivado a pedido do Presidente Lula; este 
projeto, aprovado nesta Casa diante dos protestos da 
bancada do PT, da CUT, da ANAMATRA e de tantas 
outras entidades, era, sim, um projeto de lesão grave 
aos direitos dos trabalhadores, que poderia ensejar o 
fim de direitos fundamentais da classe trabalhadora.

O SR. FRANCISCO DORNELLES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
dizer a V.Exª que fiquei horrorizado com o que acabei 
de ouvir do ilustre Deputado, companheiro do Rio Gran-
de do Sul. O projeto enviado a esta Câmara na gestão 
anterior estabelecia que o negociado podia prevalecer 
sobre o legislado, mas que, em nenhum momento, ne-
nhum direito constitucional poderia ser negociado. Não 
havia a menor possibilidade de qualquer dos direitos 
constitucionais ser negociado. Houve uma exploração 
política válida. Respeito a exploração política. Mas, na 
realidade, é importante que as pessoas saibam que se 
trata apenas de uma exploração política, sem qualquer 
consistência e sem qualquer realidade.

 O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, lastimo 
muito que um Parlamentar desta Casa não tenha co-
nhecimento de que qualquer projeto, até lei comple-
mentar, não tem nenhum valor sobre a Constituição. O 
art. 7º da Constituição é que define 13º salário, férias, 
licença-maternidade. Como é que um simples projeto, 
que diz que o acordado pode prevalecer sobre o legis-
lado, iria acabar com o 13º salário?

Sr. Presidente, não tenho tempo para isso. Se eu 
tivesse tempo, seria muito diferente. Outra coisa: S.Exa. 
está dizendo que essa matéria foi aprovada no dia 20 
de novembro de 2005, e às 19h07min. É preciso que 
os colegas tenham mais responsabilidade com seus 
pares e com a Casa e não fiquem jogando em relação 
a matérias apreciadas.

Hoje, o Deputado Tarcísio Zimmermann e a Depu-
tada Vanessa Grazziotin perderam muito no meu con-
ceito como Parlamentares.
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 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-

dência vai encerrar a votação.

A Presidência pergunta se há alguma Sra. Depu-

tada ou algum Sr. Deputado que ainda deseja exercer 

seu direito de voto. (Pausa.)

Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-

dência anuncia o resultado da votação: 

VOTARAM:

SIM 459 votos no painel mais 1 voto “sim”, anun-

ciado pelo Deputado Max Rosenmann, cujo nome não 

apareceu no painel. Portanto, foram 460 votos “sim”; 

NÃO 9 votos 

ABSTENÇÃO 1 voto. 

TOTAL 470 votos. 

ESTÁ APROVADA A URGÊNCIA PARA O PROJE-

TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.075, DE 2005. 
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 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está aberta 
a lista de inscrição para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Próximo 
item.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.109, DE 2004 

(Do Sr. Renato Casagrande) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.109, de 2004, que 
dispõe sobre a remuneração dos membros 
do Congresso Nacional. Pendente de pare-
ceres da Mesa Diretora e das Comissões de 
Finanças e Tributação; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

Tendo apensado os Projetos de Decreto 
Legislativo nºs 142, de 2004 (1.351, de 2004 
e 2.075, de 2005)

 O PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela Mesa 
Diretora, ao Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL-PE. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a Constituição promulgada no 
dia 5 de outubro de 1988 restituiu ao Poder Legislativo 
grande parte das atribuições conferidas nas Constitui-
ções anteriores e retiradas no período militar.

Sr. Presidente, se o nosso sistema é presiden-
cialista, o modelo é parlamentarista. Passa pelo Con-
gresso Nacional praticamente tudo que diga respeito 
à vida do País. Assim , é necessário que o Congres-
so Nacional funcione quase continuamente. Se numa 
Sessão Legislativa várias leis importantes não são 
votadas – incluindo-se aí até mesmo o Orçamento 
Geral da União, como aconteceu em 2005 -, muitas 
vezes isso ocorre porque a atividade legiferante da 
Instituição é tão ampla e a de fiscalização tão impor-
tante que se torna impossível votar todas as matérias 
que nos são encaminhadas ou que procedem deste 
próprio Poder.

Sr. Presidente, V.Exª mostrou-nos hoje, na reunião 
de Líderes, que de 1990 para cá em apenas 2 anos 
o Congresso Nacional não foi convocado: em 2002 e 
em 2005. O Congresso foi convocado em 1990, 1991, 
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2003, 2004, e agora em 2006.

Nenhum Poder, Sr. Presidente, é mais diretamente 
ligado ao povo do que o Legislativo. Temos necessi-
dade de viver em consonância com a opinião pública 
do País, com os diferentes segmentos da sociedade 
brasileira, porque somos um Poder desarmado. Não 
temos divulgação. Nosso poder maior vem da opinião 

pública. De 4 em 4 anos somos obrigatoriamente sub-
metidos ao julgamento popular. Portanto , Sr. Presidente, 
é necessário que a Casa se conscientize de que muito 
mais do que por clamor da sociedade e pela opinião 
da imprensa, serviço fundamental para qualquer país, 
este Poder tem a necessidade premente de funcionar 
quase continuamente para fazer face às suas atribui-
ções, a não ser que quedemos omissos em relação 
às nossas atribuições constitucionais. 

Projeto de decreto legislativo nesse sentido, Sr. 
Presidente, foi apresentado primeiramente pelo Depu-
tado Renato Casagrande, em seguida pelo Deputado 
Aloysio Nunes Ferreira, e depois pelo Deputado Car-
los Sampaio, mas para honra minha e de Pernambu-
co o Parlamentar que mais tem lutado pelo avanço da 
Casa em várias situações fundamentais para a vida 
do País é o Deputado Raul Jungmann, o mentor do 
projeto. S.Exa. mostrou a necessidade de a Casa to-
mar uma decisão sobre a matéria, sob pena de irmos 
de encontro ao desejo da sociedade. Por isso, louvo 
os Deputados Raul Jungmann, Renato Casagrande, 
Aloysio Nunes Ferreira e Carlos Sampaio – e também o 
Deputado Isaías Silvestre, que, quando relatou a PEC 
nº 347, em 2003, à qual foram incorporadas outras 
PECs, tentou reduzir os valores pagos pela convoca-
ção extraordinária do Congresso Nacional; na época, 
propunha que ficasse assegurado o pagamento de 
apenas uma parcela. Exercia então a Presidência da 
Comissão o Deputado Orlando Desconsi. Desde aquela 
oportunidade ambos defendem a redução do recesso 
de 90 para 45 dias. Conseguiram o milagre de fazê-lo 
na Comissão Especial, mas não conseguiram evitar o 
pagamento de uma parcela.

Mais tarde a matéria será votada, e parte impor-
tante do parecer da Comissão Especial será lido por 
este orador, designado pelo Presidente para redigir 
uma emenda aglutinativa que contemple o entendi-
mento de toda a Casa.

Este projeto, Sr. Presidente, é simples. Não apre-
senta filigranas. A lei é tão importante quanto mais 
simples for. A lei é boa se o cidadão puder entendê-
la. Ao contrário, não é boa a lei que deixa elisões, que 
permite a burla. 

Quase todo o texto do projeto foi elaborado pelo 
Deputado Raul Jungmann. Nele está assegurado o pa-
gamento de uma ajuda de custo no início e no final da 
Sessão Legislativa Ordinária, e vedado o pagamento 
de qualquer forma de convocação extraordinária.

Sr. Presidente, não queremos contrariar o interes-
se de ninguém, mas sim fortalecer a Instituição, para 
mostrar à sociedade que estamos dispostos a legislar 
e a assumir as prerrogativas que nos foram conferidas 
pela Constituição de 1988, muitas delas ainda não 
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devidamente absorvidas pelo Poder por falta de deci-
sões. Por isso louvamos os autores da proposição e 
somos pela aprovação da matéria, que é fruto de um 
amplo entendimento, de um amplo acordo entre todas 
as Lideranças políticas com assento na Casa. Todos 
os partidos políticos, à unanimidade, referendaram 
esse texto, para que não paire a menor dúvida sobre 
a matéria.

O Deputado Ricardo Barros afirmou que a PEC se 
sobrepõe ao projeto de decreto legislativo, que votando 
a PEC que proíbe o pagamento de qualquer parcela 
indenizatória não precisaríamos votar o projeto. Não 
é assim. Quando colocamos aquela vírgula, ao esta-
belecer que não é permitido o pagamento de qualquer 
parcela indenizatória, permitimos o pagamento de qual-
quer outra parcela: horas extras, sessão extraordinária 
ou qualquer outra. Queremos proibir também esse pa-
gamento, para que fique consubstanciada a vontade 
da Casa, que está expressa não apenas num projeto 
de decreto legislativo, pequeno na hierarquia das leis, 
mas também na Constituição, a Lei Maior do Brasil.

Portanto, ficará assegurado na Constituição, com 
a aprovação dessa matéria, que a partir de hoje nunca 
mais este Poder vai pagar por convocação extraordi-
nária. Caso seja necessária, a convocação será feita 
pelo Presidente da República, ou pelos Presidentes 
das duas Casas, mas com a aprovação da maioria de 
seus membros. Isso fortalece a instituição, fortalece os 
Poderes da República, que têm de ser harmônicos, po-
rém independentes no verdadeiro Estado de Lei, cuja 
base maior é o Poder Legislativo, o mais diretamente 
ligado ao povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) 

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.109, DE 2004 

(Apensos os PDCs nºs 1.142/2004,  
1.351/2004 e 2.075/2005)

Dispõe sobre a remuneração dos mem-
bros do Congresso Nacional.

Autores: Deputados Renato Casagran-
de, Aloysio Nunes Ferreira, Carlos Sampaio 
e Raul Jungmann

Relator: Deputado Inocêncio Oliveira

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, de 
iniciativa do ilustre Deputado Renato Casagrande, tem 
por escopo dispor sobre a remuneração mensal dos 
membros do Congresso Nacional.

Em sua justificação, o autor do Projeto esclarece 
que a proposição altera o número de remunerações 
devidas aos parlamentares e promove modificações 
de técnica legislativa para permitir alterações e atuali-
zações dos valores, sem necessidade de modificação 
do texto permanente da norma.

Encontram-se apensados ao Projeto de Decreto 
Legislativo em exame os Projetos de Decretos Legis-
lativos nºs 1.142/2004, 1.351/2004, e 2.075/2005, a 
seguir descritos:
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.142/2004, de 

autoria do nobre Deputado Aloysio Nunes 
Ferreira – “Altera o art. 1º do Decreto Legislativo 
nº 444, de 2002, dispondo sobre o pagamento 
de ajuda de custo aos parlamentares no inicio e 
no final de cada sessão legislativa”;

Projeto de Decreto Legislativo nº 1.351/2004, de 
autoria do nobre Deputado Carlos Sampaio 
– “Modifica o caput do artigo 3º e seu § 1º do De-
creto Legislativo nº 7, de 7 de janeiro de 1995”;

Projeto de Decreto Legislativo nº 2.075/2005, de 
autoria do nobre Deputado Raul Jungmann 
– “Altera o Art. 3º do Decreto Legislativo nº 7, 
de 1995, para vedar a ajuda de custo devida ao 
parlamentar durante a sessão legislativa extra-
ordinária”.

As proposições em tela foram distribuídas para 
exame dos órgãos técnicos competentes, em obser-
vância ao Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A Constituição Federal define que a reunião ordi-
nária anual do Congresso Nacional deve ser realizada 
de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 
15 de dezembro, o que é repetido pelos Regimentos 
Internos do Senado Federal e da Câmara dos Depu-
tados (art. 57, caput).

Quanto à sessão legislativa extraordinária, o tex-
to constitucional estabelece as hipóteses de convoca-
ção e veda expressamente o pagamento de parcela 
indenizatória em valor superior ao subsídio mensal 
(art. 57, § 7º).

Nesse passo, os parlamentares recebem, duran-
te a sessão legislativa extraordinária, ajuda de custo 
destinada ao transporte e outras despesas decorrentes 
de seu deslocamento para Brasília e comparecimento 
às sessões congressuais.

Contudo, tanto o custo do funcionamento ordi-
nário do Legislativo quanto os gastos decorrentes da 
convocação extraordinária do Congresso Nacional de-
vem estar em harmonia com os princípios basilares da 
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Constituição Federal atinentes à administração pública, 
dentre eles o postulado da eficiência.

Ao mesmo tempo, os membros do Poder Legis-
lativo devem ter condições de exercer o mandato com 
dignidade, recebendo justa remuneração pelo desem-
penho de sua missão constitucional, o que certamente 
repercute no fortalecimento do Congresso Nacional. E 
entendemos que é com o propósito de tornar o Poder 
Legislativo mais transparente, principalmente no que 
tange aos gastos remuneratórios, que foram apresen-
tadas as proposições ora em análise.

Por estas razões, consideramos que a alternati-
va mais razoável e justa, dentre as proposições apre-
sentadas, todas de evidente mérito, é a que veda o 
pagamento de ajuda de custo na sessão legislativa 
extraordinária.

Nosso voto, destarte, é no sentido da aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.109/2004 e os 
apensados nºs 1.142/2004, 1.351/2004, e 2.075/2005, 
na forma do Substitutivo ora apresentado.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Relator. 

SUBSTITUTIVO AO 
 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.109, DE 2004 
(Apensos os PDCs nºs 1.142/2004,  

.351/2004, e 2.075/2005)

Altera o caput e revoga o § 1º do art. 3º 
do Decreto Legislativo nº 7, de 1995, para 
vedar o pagamento de ajuda de custo ao 
parlamentar durante a sessão legislativa 
extraordinária.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 3º do Decreto Legislativo 

nº 7, de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação, 
ficando revogado o § 1º:

“Art. 3º É devida ao parlamentar, no início 
e no final previsto para a sessão legislativa or-
dinária, ajuda de custo equivalente ao valor da 
remuneração, ficando vedado o seu pagamento 
na sessão legislativa extraordinária.

 .................................................... “ (NR)

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

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Relator.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela Comis-
são de Finanças e Tributação, ao Sr. Deputado Virgílio 
Guimarães. (Pausa.) 

Para oferecer parecer ao projeto, concedo a pa-
lavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.109, de 2004, 
mostra-se adequado em termos orçamentários e finan-
ceiros, até porque vai haver redução da despesa da 
Câmara dos Deputados. 

Portanto, a Comissão de Finanças e Tributação dá 
parecer favorável à matéria, por considerá-la adequada 
do ponto de vista orçamentário e financeiro.

É o parecer, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 

a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidad.+ania, ao 
Sr. Deputado Beto Albuquerque.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.109/2004, ora 
em exame, respeita os preceitos constitucionais e a 
boa técnica legislativa. 

Portanto, nosso parecer é favorável à matéria.
 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há orado-

res inscritos para debater a matéria.
Para falar contra a matéria, concedo a palavra 

ao Sr. Deputado Alberto Fraga.
O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, o que tinha de ser dito na 
verdade já foi dito por mim na tribuna. E continuo insis-
tindo, já disse e repito: com relação ao mérito, não sou 
contra a matéria. Sou e vou continuar sendo contra a 
maneira como ela foi trazida à votação. Ela veio a votos 
de forma coercitiva. Infelizmente, fomos pressionados 
pela mídia. Esse é o meu posicionamento. 

Entretanto, evidentemente, não posso ser con-
tra o mérito da matéria. Inscrevi-me apenas para di-
zer isso.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para falar 
em favor da matéria, concedo a palavra ao Sr. Depu-
tado Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, fico contente quando vejo 
uma matéria como essa. Ainda no momento da discus-
são, vários Deputados já começam a ensaiar o coro: 
“Vamos votar! Vamos votar!” Isso ocorre até dado ao 
grau de represamento que o tema sofre há tanto tem-
po nesta Casa. Talvez o maior motivo do desgaste en-
frentado pela Câmara ao longo dos anos tenha partido 
daqui mesmo, porque já poderíamos ter sepultado de 
uma vez por todas essa prática. Portanto, é louvável 
e correta a iniciativa do Deputado Raul Jungmann de 
apresentar o decreto que provoca o debate sobre a 
remuneração.
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Se formos pesquisar, constatare formosmos que 
de 1999 para cá em todos os anos tivemos convoca-
ção extraordinária. Chegamos à conclusão de que o 
problema não está no pagamento, mas sim no funcio-
namento desta Casa. Não é possível que ela fique de 
recesso por 90 dias. Pelo fato de ficarmos parados por 
90 dias, muitas vezes possibilitamos e até estimulamos 
a edição de medidas provisórias, a regulação do País 
via decreto, uma conduta que todos nós consideramos 
antidemocrática, mas a verdade é que o Parlamento se 
permite distanciar-se durante 90 dias no ano.

Ora, nos últimos anos, trabalhamos em todos os 
recessos. Portanto, admitamos hoje que não há ne-
cessidade de recesso. Admitamos hoje que o recesso, 
politicamente falando, é inadequado. O recesso é um 
equívoco para a continuidade dos trabalhos. Se não 
fosse esse malfadado recesso, talvez já tivéssemos, 
na continuidade da Sessão Legislativa, apreciado a 
Emenda Constitucional nº 7. Talvez, se não fosse o 
recesso, já tivéssemos apreciado a emenda que trata 
da questão do FUNDEB. Se não fosse o malfadado 
recesso, teríamos tido condições de apreciar uma sé-
rie de matérias.

Mas também não podemos tratar esta Casa como 
uma fábrica de sandálias e votar, votar e votar como 
se a produtividade aqui fosse medida pela votação. 
Ora, se produzirmos aqui votações em série, algumas 
podem deixar mau cheiro e outras soltar as tiras. O 
trabalho de uma Casa legislativa também se realiza 
nas suas Comissões. 

É correto, sim, combater o problema pelo lado 
que causa a maior pressão, o maior apelo, que é a 
remuneração. E o que foi mais difundido, o que foi 
anunciado à Nação? Que teremos um gasto de R$100 
milhões. Portanto, agora podemos fazer uma correção 
de rumo na política, votando de uma vez por todas a 
eliminação de uma prática nefasta, que apenas des-
gasta, que inclusive apenas serve para nos colocar 
em posição antagônica àquela que a sociedade es-
perava de nós. 

Portanto, é correto, sim, antecipar a votação da 
PEC e do projeto de decreto legislativo do Deputado 
Raul Jungmann, que é fruto de uma luta antiga e muito 
bem traduzida nesse documento, e acabar com toda e 
qualquer possibilidade de recesso, seja de que prazo 
for, seja de 90, de 30, de 60, seja de 45 dias. Convo-
cados, os Parlamentares ganharão apenas aquilo a 
que têm direito, que é o seu salário.

Parabéns ao Deputado por possibilitar este im-
portante momento. 

Quero também parabenizar esta Casa pela co-
ragem de acabar de uma vez por todas com essa ex-
crescência. 

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a 
palavra o Deputado Almir Moura.

O SR. ALMIR MOURA – Sr. Presidente, abro 
mão de discutir, em prol da votação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a pa-
lavra o Deputado Ricardo Barros. (Pausa.).

Para discutir, com a palavra o Deputado Luiz 
Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero sustentar 
minha tese no contraditório. A matéria que apreciare-
mos a seguir trata do fim da remuneração de forma 
constitucional, e tenho apenas esta oportunidade de 
dizer de público a V.Exª, à Mesa e aos Líderes que, por 
meio dela, deveríamos também regulamentar o fim do 
pagamento de sessão extraordinária para as Assem-
bléias Legislativas e para as Câmaras Municipais. 

É o apelo que faço a V.Exª e à Casa, porque 
somos os representantes do povo deste País, e é da 
classe política que o povo espera uma solução, de 
cima a baixo. Inscrevi-me para dizer isso. 

Sou favorável ao decreto legislativo. Já o defendi 
perante V.Exª Enviei há 15 dias uma correspondên-
cia ao seu gabinete e fiz-lhe hoje uma solicitação, no 
sentido de que aprovasse esse projeto, mas entendo 
que se deveria resolver o problema nas 3 esferas. De 
qualquer maneira, somos favoráveis, no mérito, porque 
temos de resolver isso. 

O País realmente mudou. Aliás, na minha ava-
liação, encerramos neste ano o ciclo de 21 anos da 
nova República. E a nova República, nesses 21 anos, 
do ponto de vista do desenvolvimento econômico e 
social, do desenvolvimento sustentável e da distribui-
ção de renda, da educação, das mudanças políticas 
do País, não foi bem sucedida. O modelo realmente 
não foi bem-sucedido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Queira en-
cerrar, Deputado.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Estou no prazo 
regimental de 3 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – V.Exª está, 
no prazo regimental, usando de forma irregular o tem-
po destinado a falar contra a matéria que está em 
pauta.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Mas estou sus-
tentando a tese de ampliação do modelo. Sou contra 
o fato de que o projeto seja apenas relativo à Câma-
ra. Eu gostaria que isso se estendesse aos Estados e 
Municípios. Então, estou sustentando essa tese. Não 
posso sustentar uma tese, na Casa da democracia? 
Não estou entendendo essa interpretação. 

Defendo que deve ser moralizado o Parlamen-
to brasileiro. Não deve haver pagamento por sessão 
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extraordinária. E deve-se reduzir o recesso, sim, mas 
não acabar com ele, como foi sustentado. O recesso 
tem de ser mantido, porque todo trabalhador tem direi-
to ao descanso. Mas o excesso de remuneração, que 
ofende a Nação brasileira, esse teríamos de extinguir 
em determinado momento, e sendo legislador, estou 
querendo mais: que a medida extrapole esta esfera; 
que, em vez de simplesmente legislar para esta Casa, 
legislemos também para os Estados e Municípios, den-
tro da nossa prerrogativa constitucional. 

É claro, o decreto legislativo é um instrumento 
nosso, do Parlamento, do Poder Legislativo, mas a 
emenda constitucional tem efeito para toda a Nação 
brasileira. Por isso, encaminho este pleito adicional de 
que a decisão seja estendida para todo o País.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra à nobre Deputada Luciana Genro, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Como Lí-
der. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, senhoras e senhores, caros com-
panheiros que estão nas galerias, na luta para verem 
seus direitos assegurados, aproveito para dizer desta 
tribuna que esses companheiros podem contar com a 
nossa solidariedade na votação da proposta de emen-
da à Constituição.

Sr. Presidente, quero fazer uma reflexão mais pro-
funda sobre o momento que estamos vivendo. Este é 
um momento histórico para a Câmara dos Deputados. 
Os privilégios em questão há muito vinham sendo ques-
tionados e combatidos por alguns Deputados. Desde a 
época em que era Deputada Estadual eu já denuncia-
va e combatia esses privilégios e propunha medidas 
contra eles. Agora, finalmente, estamos votando essa 
matéria, que provavelmente será aprovada por ampla 
maioria, diante de uma verdadeira pressão nacional. 

Alguns Deputados disseram desta tribuna e outros 
nos bastidores que tudo isso está acontecendo porque 
a imprensa nos impôs uma pauta, obrigou-nos a votar 
essa matéria agora. Eu quero discordar dessa tese. 
Eu acredito que nós estamos votando essa matéria 
hoje e só a aprovaremos porque o povo brasileiro, por 
meio da imprensa, adquiriu um conhecimento maior 
a respeito do que acontece aqui e potencializou sua 
indignação contra esses privilégios do Poder Legisla-
tivo e do Poder Executivo, que não estão em harmonia 
com a vontade popular. 

Há uma crise de representação e de legitimidade 
das instituições do nosso País. Isso atinge Câmara, Sena-
do e Governo. Há um total descompasso entre a vontade 
da maioria do povo e as matérias que são votadas aqui. E 
é por isso também que o povo brasileiro se indigna dian-
te desses privilégios, a exemplo da remuneração extra 

do período extraordinário. E indigna-se com toda razão, 
porque esses privilégios estão em total desacordo com 
a situação do nosso País, com a situação do povo bra-
sileiro, e também porque povo não se vê representado 
aqui dentro. As votações que acontecem aqui na ampla 
maioria não refletem a vontade popular. 

Vejamos o que nós votamos no último período, 
Sras. e Srs. Deputados: a reforma da Previdência, que 
retirou direitos dos servidores públicos; a Lei de Falên-
cias, que trouxe enormes prejuízos aos trabalhadores 
quando uma empresa vai à falência, priorizando os ban-
cos. Votamos também a proposta de aumento do salário 
mínimo, que se vem mantendo com valores irrisórios. O 
Governo Lula comprometeu-se a dobrar o poder de com-
pra do salário mínimo em 4 anos. Nos próximos meses 
vamos votá-lo novamente, mas temos a mais absoluta 
certeza de que a proposta que o PSOL vai apresentar, 
de R$570,00 isto é, o dobro do poder de compra do sa-
lário mínimo em 4 anos, como prometeram o PT e Lula, 
não será aprovada. Portanto, a vontade da maioria do 
povo não se reflete de fato aqui dentro.

É por isso que precisamos repensar a democra-
cia no Brasil e buscar mecanismos de participação 
popular que garantam a verdadeira democracia, que 
garantam mandatos revogáveis, que permitam à po-
pulação opinar sobre se o seu Deputado está de fato 
representando a sua vontade, se o seu Prefeito, ou o 
seu Governador, ou o seu Presidente está de fato res-
peitando a sua vontade, a vontade do povo, honrando 
aquilo que prometeu na campanha eleitoral.

Então, espero que este momento histórico que 
a Câmara vive hoje possa servir para repensarmos a 
democracia no Brasil, para construirmos a verdadeira 
democracia, que não pode estar subordinada aos inte-
resses econômicos dos empresários que financiam as 
campanhas milionárias dos políticos e os transformam 
em agentes públicos dos interesse privados, quando 
todos os políticos deveriam ser os agentes públicos 
dos interesses populares.

Muito obrigada.
 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para discu-

tir, concedo a palavra ao Deputado Orlando Desconsi, 
que falará em favor da matéria.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, cidadãs e cidadãos brasileiros, hoje é um dia 
importante para esta Casa. Neste dia que votaremos 
uma matéria que diz respeito aos Parlamentares. Cor-
riqueiramente votamos aqui matérias que dizem res-
peito aos cidadãos; muitas são boas para a maioria e 
ruins para poucos, algumas têm outras interpretações, 
ou ferem interesses de “a” ou “b”, mas hoje, após um 
longo período, votaremos, como eu disse, uma matéria 
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que diz respeito à vida parlamentar, à Câmara e ao 
Senado, e que servirá de exemplo para as Assembléias 
Legislativas e as Câmaras Municipais. 

Vários fatores contribuíram para que chegássemos 
a este resultado, Sr. Presidente. E esta Casa e o Senado, 
que têm sido duramente criticado ao longo dos anos, em 
especial no último período, têm agora a grande oportu-
nidade de, perante a sociedade, fazerem algo que com 
certeza terá o apoio da absoluta maioria da população 
brasileira. A votação que faremos daqui a pouco repre-
senta um gesto relevante por parte desta Casa. 

Quando cheguei aqui, em 2001, espelhei-me no 
exemplo do Deputado Dr. Rosinha, que já àquela épo-
ca abria mão de receber pagamento de convocação 
extraordinária. De lá para cá, nunca recebi pagamento 
extraordinário. Na primeira vez éramos 3 Parlamentares, 
na segunda somamos 11, e agora chegamos a 80. E, 
mais importante que isso, estamos votando um projeto 
que sepulta de vez o pagamento das convocações ex-
traordinárias. Tivemos muito desgaste por causa dessa 
matéria, mas enfim chegamos ao resultado. 

Presidi a Comissão Especial que tratou desse as-
sunto, e presto aqui meu reconhecimento aos Deputados 
que nela trabalharam. O Deputado Isaías Silvestre foi o 
Relator, e teve um brilhante e sério desempenho. Con-
versamos com os integrantes da Mesa Diretora da Casa 
à época, os Deputados João Paulo Cunha e Inocêncio 
Oliveira, que tiveram um papel importante nesse processo. 
Conversamos com os Líderes das bancadas, tentando 
um acordo para reduzir o recesso e acabar com o paga-
mento extra. O consenso não foi possível; diminuímos, 
porém, o recesso de 90 para 45 dias, e chegamos a 1 
salário extra, em vez dos 2 que eram pagos. 

Ressalto que minha posição, que é também a do 
Relator Deputado Isaías Silvestre e dos Deputados 
Walter Pinheiro, Chico Alencar, Dr. Rosinha, Antonio 
Carlos Biscaia, Mauro Passos, Vignatti, Vicentinho e 
tantos outros é a de que não deveria haver qualquer 
pagamento extra. Mas não foi possível chegar a zero. 
Para que a matéria viesse ao plenário, chegamos a um 
acordo. Tentamos, fizemos inúmeros pronunciamentos 
no sentido de que o projeto entrasse na pauta da ses-
são ordinária, mas foi necessária mais uma malfadada 
convocação extraordinária para que essa matéria fosse 
encaminhada ao Plenário.

Sr. Presidente, daremos um passo importante. 
Fortaleceremos a democracia e o Parlamento brasileiro. 
Cada um que contribuiu, seja o cidadão, seja a imprensa, 
sejam colegas Parlamentares, teve um papel importante. 
Houve o amadurecimento desta Casa. Graças à pressão, 
ao convencimento, chegou-se a este resultado. 

Sr. Presidente Deputado Aldo Rebelo, receba o 
nosso reconhecimento por ter incluído esse assunto na 

pauta da convocação. Em 15 anos houve 19 convocações 
extraordinárias. Não se justificam mais esse mecanismo 
de pagamento extra e o recesso de 90 dias, porque a vida 
real nos obriga a estar aqui trabalhando. Sei que nenhum 
Deputado tira 90 dias de férias. Isso só serve para preju-
dicar a imagem dos Parlamentares do Brasil.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-

dência encerrará a presente sessão, mas antes comu-
nica aos próximos oradores e oradoras que será mais 
rigorosa com o tempo.

 O SR. PAULO GOUVÊA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. PAULO GOUVÊA (PL-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com a Liderança do Partido Liberal.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência consulta o Plenário sobre a possibilidade de 
transferir o painel da presente sessão para a sessão 
extraordinária. (Pausa.) 

Há concordância de todos. 

VII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – COMPA-
RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL 
Maria Helena PSB 
Total de RORAIMA 2

AMAPÁ

Gervásio Oliveira PMDB 
Total de AMAPÁ 1

PARÁ

Babá PSOL 
José Priante PMDB 
Raimundo Santos PL 
Total de PARÁ 3

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Total de AMAZONAS 2

RONDÔNIA

Nilton Capixaba PTB 
Total de RONDÔNIA 1
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ACRE

João Correia PMDB 
Total de ACRE 1

TOCANTINS

Ana Alencar PL 
Maurício Rabelo PL 
Total de TOCANTINS 2

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Luciano Leitoa PSB 
Pedro Novais PMDB 
Total de MARANHÃO 3

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB 
Total de CEARÁ 1

PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB 
Osvaldo Coelho PFL 
Paulo Rubem Santiago PT 
Total de PERNAMBUCO 3

ALAGOAS

João Caldas PL 
Olavo Calheiros PMDB 
Total de ALAGOAS 2

BAHIA

Edson Duarte PV 
Fernando de Fabinho PFL 
Gerson Gabrielli PFL 
João Carlos Bacelar PL 
João Leão PP 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Severiano Alves PDT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 8

MINAS GERAIS

Edmar Moreira PFL 
Ibrahim Abi-Ackel PP 
Jaime Martins PL 
João Magalhães PMDB 
Leonardo Mattos PV 
Leonardo Monteiro PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de MINAS GERAIS 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 

André Costa PDT 
Bernardo Ariston PMDB 
Fernando Gabeira PV 
Itamar Serpa PSDB 
Jorge Bittar PT 
Laura Carneiro PFL 
Moreira Franco PMDB 
Total de RIO DE JANEIRO 9

SÃO PAULO

Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Jefferson Campos PTB 
João Batista PP 
João Herrmann Neto PDT 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Marcelo Ortiz PV 
Orlando Fantazzini PSOL 
Paulo Lima PMDB 
Ricardo Izar PTB 
Telma de Souza PT 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Assis PP 
Walter Barelli PSDB 
Xico Graziano PSDB 
Total de SÃO PAULO 16

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Teté Bezerra PMDB 
Wellington Fagundes PL 
Total de MATO GROSSO 3

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL 
Maninha PSOL 
Sigmaringa Seixas PT 
Wasny de Roure PT 
Total de DISTRITO FEDERAL 4

GOIÁS

João Campos PSDB 
Neyde Aparecida PT 
Sandro Mabel PL 
Total de GOIÁS 3

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 1

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Eduardo Sciarra PFL 
Max Rosenmann PMDB 
Total de PARANÁ 3
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SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP 
Total de SANTA CATARINA 1

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Henrique Fontana PT 
Júlio Redecker PSDB 
Nelson Proença PPS 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Paulo Gouvêa PL 
Pompeo de Mattos PDT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 7

 DEIXAM DE COMPARECER Á SES-
SÃO OS SRS.:

RONDÔNIA

Miguel de Souza PL 
Total de RONDÔNIA 1

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Total de TOCANTINS 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Total de MARANHÃO 1

CEARÁ

Zé Gerardo PMDB 
Total de CEARÁ 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1

PERNAMBUCO

José Chaves PTB 
Maurício Rands PT 
Pedro Corrêa PP 
Total de PERNAMBUCO 3

ALAGOAS

José Thomaz Nonô PFL 
Total de ALAGOAS 1

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Total de BAHIA 1

MINAS GERAIS

Carlos Willian PTC 
Marcello Siqueira PMDB 
Vittorio Medioli PV 
Total de MINAS GERAIS 3

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de ESPÍRITO SANTO 1

SÃO PAULO

Carlos Sampaio PSDB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Total de SÃO PAULO 2

DISTRITO FEDERAL

Osório Adriano PFL 
Total de DISTRITO FEDERAL 1

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Total de GOIÁS 1

PARANÁ

José Janene PP 
Total de PARANÁ 1

SANTA CATARINA

Ivan Ranzolin PFL 
Total de SANTA CATARINA 1

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Eliseu Padilha PMDB 
Total de RIO GRANDE DO SUL 2

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerro a 
sessão, convocando outra, Extraordinária, para hoje, 
terça-feira, dia 17, às 20h04min, com a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA

(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 Nº 1.109, DE 2004 
(Do Sr. Renato Casagrande)

Continuação da discussão, em turno 
único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.109, de 2004, que dispõe sobre a remune-
ração dos membros do Congresso Nacional; 
tendo pareceres: do Relator da Mesa Dire-
tora da Câmara dos Deputados, designado 
em Plenário, pela aprovação (Relator: Dep. 
Inocêncio Oliveira); do Relator da Comis-
são de Finanças e Tributação, designado 
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em Plenário, pela adequação financeira e 
orçamentária (Relator: Dep. Luiz Carlos 
Hauly); e do Relator da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, designa-
do em Plenário, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Beto Albuquerque).

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Discussão

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 347-B, DE 1996 
(Do Sr. Nicias Ribeiro e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 347-B, de 
1996, que dá nova redação ao parágrafo 2º 

do artigo 57 da Constituição Federal; tendo 
pareceres: da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, pela admissibilida-
de desta e das de nºs 359/96, 377/96, 46/99, 
168/99, 205/00, 236/00 e 241/00, apensadas 
(Relator: Dep. Luiz Antônio Fleury); e da 
Comissão Especial, pela aprovação desta, 
das de nºs 359/96 e 377/96, apensadas, e 
parcial das de nºs 46/99, 205/00, 236/00 e 
241/00, apensadas, com substitutivo; e pela 
rejeição da de nº 168/99, apensada, pela ad-
missibilidade e, no mérito, pela rejeição da 
emenda oferecida à PEC 205/00, apensada 
(Relator: Dep. Isaías Silvestre ).

Tendo apensadas as PECs 359/96; 
377/96; 46/99; 168/99; 205/00; 236/00 e 
241/00.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 2 
minutos.) 

Ata da 4ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
da 5ª Sessão Legislativa Extraordinária, 

da 52ª Legislatura, em 17 de janeiro de 2006
Presidência dos Srs. Aldo Rebelo, Presidente; Inocêncio Oliveira, 1º Secretário;  

Ricardo Barros, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 20 HORAS E 4 MINUTOS COMPA-
RECEM OS SRS.:

Aldo Rebelo
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
João Caldas
Givaldo Carimbão
Jorge Alberto
Geraldo Resende
Mário Heringer

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Almir Sá PL 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Francisco Rodrigues PFL 
Luciano Castro PL 
Maria Helena PSB 
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de RORAIMA 8

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Coronel Alves PL 
Davi Alcolumbre PFL 
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Gervásio Oliveira PMDB 
Hélio Esteves PT 
Janete Capiberibe PSB 
Total de AMAPÁ 8

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
Babá PSOL 
Jader Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Nilson Pinto PSDB 
Raimundo Santos PL 
Socorro Gomes PCdoB 
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Vic Pires Franco PFL 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 17

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Humberto Michiles PL 
Lupércio Ramos PMDB 
Pauderney Avelino PFL 
Silas Câmara PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de AMAZONAS 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP 
Anselmo PT 
Eduardo Valverde PT 
Hamilton Casara PSDB 
Marinha Raupp PMDB 
Natan Donadon PMDB 
Total de RONDÔNIA 6

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
João Tota PP 
Júnior Betão PL 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
Zico Bronzeado PT 
Total de ACRE 8

TOCANTINS

Ana Alencar PL 
Darci Coelho PP 
Edmundo Galdino PSDB 
Maurício Rabelo PL 
Osvaldo Reis PMDB 
Pastor Amarildo PSC 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de TOCANTINS 7

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Antonio Joaquim PSDB 
César Bandeira PFL 
Costa Ferreira PSC 

Dr. Ribamar Alves PSB 
Gastão Vieira PMDB 
João Castelo PSDB 
Luciano Leitoa PSB 
Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB 
Remi Trinta PL 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Terezinha Fernandes PT 
Wagner Lago PDT 
Total de MARANHÃO 17

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antenor Naspolini PSDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Bismarck Maia PSDB 
Eunício Oliveira PMDB 
Gonzaga Mota PSDB 
Inácio Arruda PCdoB 
João Alfredo PSOL 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Vicente Arruda PSDB 
Total de CEARÁ 21

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PSB 
Júlio Cesar PFL 
Marcelo Castro PMDB 
Moraes Souza PMDB 
Mussa Demes PFL 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Simplício Mário PT 
Total de PIAUÍ 9

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Betinho Rosado PFL 
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Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Iberê Ferreira PSB 
Nélio Dias PP 
Sandra Rosado PSB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 7

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Inaldo Leitão PL 
Lúcia Braga PMDB 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB 
Philemon Rodrigues PTB 
Ricardo Rique PL 
Wellington Roberto PL 
Wilson Santiago PMDB 
Total de PARAÍBA 12

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Armando Monteiro PTB 
Carlos Batata PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Eduardo Campos PSB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Joaquim Francisco PFL 
Jorge Gomes PSB 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Marcos de Jesus PFL 
Osvaldo Coelho PFL 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Freire PPS 
Roberto Magalhães PFL 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de PERNAMBUCO 21

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Helenildo Ribeiro PSDB 
João Lyra PTB 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Olavo Calheiros PMDB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de ALAGOAS 6

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Cleonâncio Fonseca PP 
Heleno Silva PL 
Ivan Paixão PPS 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
José Carlos Machado PFL 
Total de SERGIPE 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Aroldo Cedraz PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PL 
João Leão PP 
Jonival Lucas Junior PTB 
José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PL 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira PFL 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Mário Negromonte PP 
Milton Barbosa PSC 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PFL 
Pedro Irujo PMDB 
Reginaldo Germano PP 
Robério Nunes PFL 
Severiano Alves PDT 
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 38
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MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Alexandre Maia PMDB 
Ana Guerra PT 
Aracely de Paula PL 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Cabo Júlio PMDB 
Carlos Melles PFL 
Carlos Mota PSB 
César Medeiros PT 
Cleuber Carneiro PTB 
Custódio Mattos PSDB 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Edmar Moreira PFL 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Fernando Diniz PMDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Ibrahim Abi-Ackel PP 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 
Jaime Martins PL 
João Magalhães PMDB 
João Magno PT 
João Paulo Gomes da Silva PSB 
José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL 
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella PFL 
Leonardo Mattos PV 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB 
Mário Assad Júnior PSB 
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Osmânio Pereira PTB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Roberto Brant PFL 
Romel Anizio PP 
Romeu Queiroz PTB 
Sérgio Miranda PDT 
Vadinho Baião PT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de MINAS GERAIS 49

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcelino Fraga PMDB 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 9

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura PFL 
André Costa PDT 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Bernardo Ariston PMDB 
Carlos Nader PL 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Heleno PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Gonçalves PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Dornelles PP 
Itamar Serpa PSDB 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
João Mendes de Jesus PSB 
Jorge Bittar PT 
José Divino PMR 
Josias Quintal PSB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Julio Lopes PP 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Márcio Fortes PSDB 
Miro Teixeira PDT 
Moreira Franco PMDB 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL 
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Reinaldo Gripp PL 
Renato Cozzolino PDT 
Rodrigo Maia PFL 
Sandro Matos PTB 
Simão Sessim PP 
Vieira Reis PMR 
Total de RIO DE JANEIRO 46

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Amauri Gasques PL 
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Ary Kara PTB 
Celso Russomanno PP 
Chico Sardelli PV 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PMDB 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Durval Orlato PT 
Edinho Montemor PSB 
Edna Macedo PTB 
Enéas PRONA 
Fernando Estima PPS 
Gilberto Nascimento PMDB 
Iara Bernardi PT 
Ildeu Araujo PP 
Ivan Valente PSOL 
Jamil Murad PCdoB 
Jefferson Campos PTB 
João Batista PP 
João Herrmann Neto PDT 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Jovino Cândido PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Luiz Carlos Santos PFL 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Barbieri PMDB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcos Abramo PP 
Mariângela Duarte PT 
Medeiros PL 

Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL 
Nelson Marquezelli PTB 
Neuton Lima PTB 
Orlando Fantazzini PSOL 
Paulo Lima PMDB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Silvio Torres PSDB 
Telma de Souza PT 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Assis PP 
Vicente Cascione PTB 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Wanderval Santos PL 
Xico Graziano PSDB 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de SÃO PAULO 67

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Lino Rossi PP 
Pedro Henry PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Teté Bezerra PMDB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PL 
Total de MATO GROSSO 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL 
Jorge Pinheiro PL 
José Roberto Arruda PFL 
Maninha PSOL 
Sigmaringa Seixas PT 
Tatico PTB 
Wasny de Roure PT 
Total de DISTRITO FEDERAL 7

GOIÁS

Capitão Wayne PSDB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Enio Tatico PL 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
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Neyde Aparecida PT 
Pedro Canedo PP 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PL 
Sérgio Caiado PP 
Vilmar Rocha PFL 
Total de GOIÁS 16

 
MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
João Grandão PT 
Murilo Zauith PFL 
Nelson Trad PMDB 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 7

 
PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PPS 
Alex Canziani PTB 
André Zacharow PMDB 
Assis Miguel do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PL 
Cláudio Rorato PMDB 
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 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Max Rosenmann PMDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Takayama PMDB 
Vitorassi PT 
Total de PARANÁ 29

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Carlito Merss PT 
Edinho Bez PMDB 
Edison Andrino PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PFL 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Leodegar Tiscoski PP 
Luci Choinacki PT 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Paulo Bauer PSDB 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de SANTA CATARINA 15

 
RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Collares PDT 
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 PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Milton Cardias PTB 
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni PFL 
Orlando Desconsi PT 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL 
Paulo Pimenta PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Wilson Cignachi PMDB 
Yeda Crusius PSDB 
Total de RIO GRANDE DO SUL 29
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I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 491 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 (Aldo Rebelo) – Fica dis-
pensada a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 
à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
A SRA. ANGELA GUADAGNIN – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 

a palavra.
A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT-SP. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, antes 
de V.Exª dar início à Ordem do Dia, quero registrar que, 
na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do meu partido.

IV – ORDEM DO DIA

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 
à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da 
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 1.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.109, DE 2004 

(Do Sr. Renato Casagrande) 

Continuação da discussão, em turno 
único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.109, de 2004, que dispõe sobre a remune-
ração dos membros do Congresso Nacional; 
tendo pareceres: do Relator da Mesa Direto-
ra da Câmara dos Deputados, designado em 
Plenário, pela aprovação, com substitutivo 
(Relator: Dep. Inocêncio Oliveira); do Rela-
tor da Comissão de Finanças e Tributação, 
designado em Plenário, pela adequação fi-
nanceira e orçamentária (Relator: Dep. Luiz 
Carlos Hauly); e do Relator da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
designado em Plenário, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Beto Albuquerque).

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado João Alfredo, que disporá de 
3 minutos, improrrogáveis, para discutir a matéria.

O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL-CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
não é de todo descabida a preocupação de alguns 
colegas no momento em que se tenta atingir o Parla-
mento. Claro que não podemos aceitar generalização 
tão ampla da crítica que atinge a instituição, mas não 
é com discursos irados contra a imprensa, a opinião 
pública e a sociedade que se mobiliza que este Parla-
mento resgatará a sua moral e a sua autoridade.

O Parlamento está bastante arranhado com o 
episódio do mensalão e sofreu enorme desgaste com 
a convocação extraordinária, porque só começamos 
efetivamente a votar as matérias da pauta nesta se-
gunda-feira, a despeito de a convocação ter-se iniciado 
no dia 16 de dezembro de 2005.

O que resgatará a imagem do Parlamento bra-
sileiro será a sua coragem de enfrentar os grandes 
temas, de cortar na própria carne, de não aceitar o 
“acordão” sobre o qual já se cochicha nos corredores. 
O que levantará o moral do Poder Legislativo será a 
nossa aproximação com os ideais e os anseios da so-
ciedade brasileira. Se não fosse a pressão da socieda-
de, se não fosse a iniciativa de alguns Parlamentares 
– e não porque sejam melhores do que os outros – de 
abrir mão da ajuda de custo, certamente não estaría-
mos votando tal matéria neste momento. A sua votação 
agora é importante porque tem o sentido de aceitar a 
pressão legítima da sociedade. Não existe outro Poder 
mais permeável à pressão popular do que o Legislativo. 
Por isso, será histórica esta votação.

Fico particularmente feliz. Desde a época em 
que era Deputado Estadual queria o fim do recesso 
parlamentar de 3 meses por ano e da ajuda de custo 
durante a convocação extraordinária. Fico ainda mais 
feliz pelo fato de o meu partido, o Partido Socialismo 
e Liberdade, que tem apenas 7 membros com assen-
to nesta Casa, na sua totalidade, na sua inteireza não 
aceitou a ajuda de custo, contribuindo, portanto, para 
que votássemos esta matéria hoje. 

Estão de parabéns V.Exª, Sr. Presidente, o Par-
lamento, todos os Parlamentares que apresentaram 
projeto nesse sentido, o Relator, Deputado Inocêncio 
Oliveira, acima de tudo o povo brasileiro, que repre-
sentamos e que detém a soberania popular.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a 
palavra o Deputado Raul Jungmann, para discutir a 
matéria.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
talvez a Câmara não se tenha dado conta de que está 



01362 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

revogando, nesta noite histórica, como já disseram, prá-
tica que perdura há 104 anos. Isso porque a primeira 
convocação extraordinária devidamente remunerada, 
que criou os salários extras – conforme pesquisa que 
fiz -, data de 1902. 

Por que temos de fazer isso hoje? Dentre outras 
coisas, por causa da banalização da convocação ex-
traordinária. De 1988 até agora houve 18 convocações 
extraordinárias. Se me permitem a liberdade, posso 
afirmar que é a “ordinarização” da convocação extra-
ordinária. E, por ser acompanhada dos salários extras, 
além de outro conjunto de recursos percebidos pelos 
gabinetes, a população não entende e não aceita aquilo 
que vê como privilégio, o que abastarda o conceito e 
a confiança desta Casa.

Entretanto, ouço alguns aqui se dizerem favoráveis 
ao mérito, mas contrários à forma pela qual votamos. 
Ora, como votaríamos se não fosse por causa da pres-
são popular? Como votaríamos se a opinião pública 
não exigisse esse tipo de mudança? Seria possível a 
votação desta noite se isso não acontecesse? 

Que fique claro, Sr. Presidente, que este é o 
primeiro passo e que a autoria ou talvez a co-autoria 
deste projeto não é apenas nossa; ela tem a dimensão 
da crise que bate à nossa porta. E o corporativismo 
é cego: não vê a Justiça batendo à nossa porta; não 
vê o desrespeito cotidiano que enfrentamos lá fora; 
não vê o achincalhe que sofremos. A sua dimensão 
é a do limite desta Casa. Isso não é corporativismo, 
mas cegueira. 

Aqui se encontram os olhos da República, aqui se 
encontra a visão da representação popular. E aqueles 
que a defendem não podem concordar com o corpo-
rativismo que equivale à cegueira e que nos leva ao 
abismo. De que adiantam 2 salários a mais se não 
temos respeito? De que adianta salário adicional se 
não temos, do conjunto da população, o contrato de 
confiança de que precisamos para aqui e daqui repre-
sentá-lo por meio do mandato que recebemos? 

Parabenizo o Relator da matéria, Deputado Ino-
cêncio Oliveira, por seu belo trabalho, por sua coragem 
e disposição. S.Exa. é um dos co-autores desse pro-
cesso e merece destaque, juntamente com os demais, 
sobretudo pelo destemor de levá-lo adiante. 

Quero agradecer as palavras a Walter e a outros 
companheiros.

Agora, Deputado Aldo Rebelo, quero me dirigir 
a V.Exª Sem sombra de dúvida, neste instante, V.Exª 
exerce não apenas o papel de Presidente da Casa, 
mas sobretudo o de defensor daquilo que representa 
a sua essência, ou seja, republicana, defensora dos 
interesses majoritários e democráticos da população 
brasileira. V.Exª está de parabéns, assim como todos 

os membros desta Casa, que vivem nesta noite o even-
to histórico em que dirão “sim” à República e “não” ao 
abastardamento e ao desrespeito.

Começa aqui a recuperação da sua imagem pe-
rante a opinião pública. Este é o primeiro passo. Pre-
cisamos reduzir o recesso parlamentar; precisamos 
avançar para recuperar a credibilidade, a confiança 
que todos desejamos. Sem sombra de dúvida, vamos 
recuperá-las.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 
mesa requerimento de encerramento da discussão e 
do encaminhamento da votação, subscrito pelos Srs. 
Líderes.

Sr. Presidente, requeremos, nos termos dos ar-
tigos 117, inciso XI e 157, § 3º do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, o encerramento da dis-
cussão e do encaminhamento da votação do PDC 
1.109, de 2004. 

Sala das Sessões, – Beto Albuquerque, Vice-
Líder do Governo; Marcondes Gadelha, Vice-Líder 
do PSB; Dimas Ramalho, Líder do PPS; Renildo 
Calheiros, Líder do PCdoB; Francisco Dornelles, 
Vice-Líder do PP; Henrique Fontana, Líder do PT; 
Ronaldo Dimas, Vice-Líder do PSDB; Pastor Ama-
rildo, Líder do PSC.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar favoravelmente ao requerimento, concedo a 
palavra ao Deputado Beto Albuquerque.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, a matéria já foi exaus-
tivamente discutida. No mérito, é inquestionável. 

Portanto, somos favoráveis ao requerimento de 
encerramento da discussão e do encaminhamento 
da votação.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Não ha-
vendo oradores inscritos para falar contrariamente ao 
requerimento, vou colocá-lo em votação.

 O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
deixar registrada o posicionamento Partido da Frente 
Liberal, já amplamente difundido: somos favoráveis á 
matéria e queremos votá-la.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção o requerimento.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
ESTÁ ENCERRADA A DISCUSSÃO.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 
á votação da matéria.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
o Substitutivo oferecido pelo Relator designado em Ple-
nário, pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, 
Deputado Inocêncio Oliveira:

SUBSTITUTIVO AO 
 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 1.109, DE 2004. 

Altera o caput e revoga o § 1º do art. 
3º do Decreto Legislativo nº 7, de 1995, para 
vedar o pagamento de ajuda de custo ao 
parlamentar durante a sessão legislativa 
extraordinária.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 3º do Decreto Legislativo 

nº 7, de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação, 
ficando revogado o § 1º;

“Art. 3º É devida ao parlamentar, no início 
e no final previsto para a sessão legislativa or-
dinária, ajuda de custo equivalente ao valor da 
remuneração, ficando vedado o seu pagamento 
na sessão legislativa extraordinária.

 ....................................................  “(NR)

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

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
Estão Prejudicadas: a proposição inicial (Projeto 

de Decreto Legislativo nº 1.109, de 2004) e as apen-
sadas (Projetos de Decreto Legislativo nºs 1.142, de 
2004, 1.351, de 2004 e 2.075, de 2005).

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.109-A, DE 2004

Altera o caput e revoga o § 1º do art. 
3º do Decreto Legislativo nº 7, de 19 de ja-
neiro de 1995, para vedar o pagamento de 
ajuda de custo ao parlamentar durante a 
sessão legislativa extraordinária.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 3º do Decreto Legislativo 

nº 7, de 19 de janeiro de 1995, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 3º É devida ao parlamentar, no início 
e no final previstos para a sessão legislativa 
ordinária, ajuda de custo equivalente ao valor 
da remuneração, ficando vedado o seu paga-
mento na sessão legislativa extraordinária.

§ 1º (Revogado).
 ..................................................... “(NR)

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

Art. 3º Fica revogado o § 1º do art. 3º do Decreto 
Legislativo nº 7, de 19 de janeiro de 1995.

Sala das Sessões, em 17 de janeiro de 2006. 
– Antonio Carlos Biscaia, Relator.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 2.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 347-B, DE 1996 

(Do Sr. Nicias Ribeiro e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 347-B, de 
1996, que dá nova redação ao § 2º do art. 57 
da Constituição Federal; tendo pareceres: 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação, pela admissibilidade desta e das 
de nºs 359/96, 377/96, 46/99, 168/99, 205/00, 
236/00 e 241/00, apensadas (Relator: Dep. 
Luiz Antônio Fleury); e da Comissão Espe-
cial, pela aprovação desta, das de nºs 359/96 
e 377/96, apensadas, e parcial das de nºs 
46/99, 205/00, 236/00 e 241/00, apensadas, 
com substitutivo; e pela rejeição da de nº 
168/99, apensada, pela admissibilidade e, 
no mérito, pela rejeição da emenda ofere-
cida à PEC 205/00, apensada (Relator: Dep. 
Isaías Silvestre).

Tendo apensadas as PECs 359/96; 
377/96; 46/99; 168/99; 205/00; 236/00 e 
241/00.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há orado-
res inscritos para discutir a matéria.

 A SRA. LUCIANA GENRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, diante 
desta votação que acabamos de realizar, quero confir-
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mar o entendimento que tenho de que a segunda par-
cela da ajuda de custo por esta convocação extraordi-
nária não será depositada na conta dos Deputados.

Estou correta, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-

cia não pode se pronunciar sobre isso, mesmo porque 
a matéria não foi submetida à apreciação do Senado 
Federal, Deputada Luciana Genro.

A SRA. LUCIANA GENRO – Mas, se houver 
tempo hábil...

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A compre-
ensão da Presidência é a de que esta votação já surtiu 
efeitos administrativos e jurídicos para esta convoca-
ção extraordinária.

 O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a lei não re-
troage para prejudicar.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Essa é a 
compreensão da Presidência da Câmara.

A SRA. LUCIANA GENRO – Lamento, Sr. Pre-
sidente. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – V.Exª não 
pode lamentar uma compreensão.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao Deputado Ricardo Barros, para falar fa-
voravelmente à matéria.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, a proposta de emenda 
constitucional de autoria do Deputado Nicias Ribeiro 
dispõe sobre a redução do recesso parlamentar de 
90 para 45 dias.

Esta Casa terá 30 dias de recesso no mês de ja-
neiro e 15 dias no mês de julho. Portanto, é reduzido 
em 50% o recesso parlamentar, que, é bom esclare-
cer, não se trata de férias, mas do período em que não 
há votações no plenário, e os Parlamentares exercem 
atividades na base eleitoral.

A proposta de emenda constitucional prevê tam-
bém que a convocação extraordinária do Congresso 
será feita pelo Presidente da República, pelos Presiden-
tes da Câmara e do Senado Federal ou a requerimento 
da maioria dos membros das duas Casas, em caso de 
urgência ou interesse público relevante. Em todas essas 
hipóteses, com a aprovação da maioria dos membros 
das duas Casas do Congresso Nacional.

Inovou-se o texto com a obrigação de submeter 
a convocação extraordinária à apreciação dos Plená-
rios da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
O § 7º veda o pagamento de parcela indenizatória em 

caso de convocação extraordinária. Ora, se não há 
pagamento de parcela indenizatória, evitaremos que 
o Executivo nos mantenha permanentemente convo-
cados votando no plenário das duas Casas a convo-
cação extraordinária.

Desse modo, criou-se arcabouço jurídico que 
atende ao pensamento da maioria do Congresso Na-
cional neste momento, ou seja, reduziu-se o recesso 
parlamentar e não haverá mais pagamento pela con-
vocação extraordinária. Ressalvou-se, no entanto, o 
direito de ser submetido ao Plenário do Congresso 
Nacional a convocação feita pelo Executivo ou pelos 
Presidentes das duas Casas, evidentemente para que 
os Parlamentares avaliem o seu mérito. Esta convo-
cação, por exemplo, é altamente contestada, sendo 
ampla a discordância do Plenário da Casa.

Não se repetirá mais a convocação extraordinária 
desta Casa, pelas Presidências do Senado e da Câ-
mara, por 60 dias, conforme ocorreu agora, quando os 
Parlamentares foram avisados de que deveriam voltar 
ao trabalho a partir de 16 de janeiro de 2006. Eviden-
temente, se consultados, defenderíamos a convoca-
ção a partir do dia 16 de janeiro, se o objetivo fosse 
a retomada das votações no plenário. Dessa forma, 
eliminaríamos uma série de desgastes.

Sr. Presidente, encaminhamos favoravelmente à 
matéria. E quero ressalvar novamente que a votação 
que acabamos de fazer foi absolutamente desneces-
sária e dispensável na medida em que incluímos na 
Constituição a proibição de pagamento de verba inde-
nizatória. A mudança constitucional tornará a resolução 
inconstitucional, impedindo o pagamento das verbas 
indenizatórias. Votando esta matéria, ficaria dispensada 
a votação anterior, que ocorreu por entendimento das 
Lideranças, na minha visão mais para atender a uma 
questão política dos seus proponentes.

O recesso parlamentar será reduzido; terá fim 
o pagamento das indenizações; provavelmente, não 
haverá mais convocação extraordinária porque, com 
recesso parlamentar menor, não haverá matérias tão 
urgentes cuja votação não possa esperar 30 dias; 
e teremos oportunidade de permanecer nas bases 
eleitorais. Por isso, sou favorável à matéria. Embora 
menor, o recesso parlamentar será efetivo. Mesmo 
sendo grande, conforme foi até agora, tivemos por 
poucos anos a oportunidade de visitar e de trabalhar 
nas bases eleitorais.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.
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 O SR. ADÃO PRETTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exª a palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação do PT na última votação.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
discutir contrariamente à matéria, concedo a palavra 
ao ilustre Deputado Alberto Fraga. S.Exa. dispõe de 
5 minutos.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
começo pela conseqüência.

O texto que vi ser formulado – de maneira açoda-
da e intempestiva – propõe o funcionamento da Casa 
no período de 2 de fevereiro a 15 de julho e de 1º de 
agosto a 30 de dezembro. Resumindo, serão 30 dias 
de recesso no final do ano e 15 dias no meio do ano.

As coisas não podem ser feitas de maneira in-
tempestiva, açodada. Prevêem um período de ativida-
des até 30 de dezembro, como se o Parlamentar não 
tivesse família e fosse trabalhar entre os dias 23 e 31 
de dezembro. Se todos morássemos aqui em Brasília, 
diria até que seria possível. 

Estamos reduzindo o recesso parlamentar para 45 
dias sob o pretexto de que temos de trabalhar. Temos 
de trabalhar, mas de maneira ordenada. O Parlamentar 
chega a Brasília na segunda-feira à noite. Em determi-
nada hora, tem de ir embora porque não existe mais 
nada para fazer nesta Casa. Na quarta-feira, tem de 
comparecer a reuniões de 4 Comissões Permanentes. 
Depois, tem de votar de maneira apressada.

A Câmara precisa se concentrar para dar uma 
resposta ao povo e traçar a maneira adequada de fun-
cionamento. Por que não determinar os dias de funcio-
namento das Comissões, fazendo com que o Plenário 
vote verdadeiramente em 3 dias? Aqui fazemos tudo 
ao contrário. Em alguns dias, vamos embora às 19h; 
em outros, saímos às 4h porque houve pressão. É 
sempre assim. Já estão dizendo que a Câmara é igual 
parafuso: só funciona na pressão. Isso não é nada bom 
para os verdadeiros representantes do povo. Repito: 
verdadeiros representantes do povo. 

E não adianta fazer discursos inflamados e opor-
tunistas. Por que digo oportunistas? Existem na Casa 
5 projetos semelhantes ao que acabamos de votar e 
aprovar. O que foi aprovado foi exatamente o último, o 
mais moderno. Isso mostra que a Casa não privilegia 
o pai da idéia. Lembro que o pai da idéia da extinção 
da remuneração extraordinária é o Deputado Renato 
Casagrande, autor do projeto de decreto legislativo. Os 

outros projetos foram apensados. Mas vi alguém come-
morar a aprovação, como se fosse o pai da criança.

O povo realmente está indignado, mas é com a 
corrupção que existe nesta Casa, infelizmente patroci-
nada pelo Poder Executivo. O povo está indignado com 
pessoas que declararam ter recebido dinheiro e que 
foram absolvidas por este Plenário. O povo está indig-
nado com esta Casa porque os assuntos que causam 
escândalos não são apurados devidamente. 

 O SR. ITAMAR SERPA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exª a palavra.

O SR. ITAMAR SERPA (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação an-
terior, votei de acordo com a orientação do partido.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
discutir favoravelmente à matéria, concedo a palavra 
ao nobre Deputado Fernando Coruja. (Pausa.) .

Com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, o que ocorre nesta Casa hoje, como disse 
em discurso anterior, é o fim de um ciclo da vida polí-
tica brasileira; é o encerramento da Nova República, 
que começou em 1985, há 21 anos; é o esgotamento 
do modelo vigente.

A Nação brasileira espera há décadas, muito antes 
da Nova República, crescimento econômico sustentável, 
distribuição de renda, justiça, fraternidade, atendimento 
das necessidades do povo, seguindo principalmente 
aquele parâmetro com o qual sempre sonhou, qual 
seja o de pertencer ao Primeiro Mundo. Mas o País 
está marcando passo há mais de 30 anos.

De 1930 a 1980, o Brasil cresceu 7% ao ano. De 
1980 – ainda em plena ditadura – até hoje, o Brasil 
cresceu 2,3%. Crescendo 7% ao ano, a cada 12 anos 
o PIB brasileiro dobra; crescendo 2,3%, levará 40 anos 
para dobrar. Para o Brasil atingir o nível da Espanha, 
que não é dos mais desenvolvidos países da Europa, 
no parâmetro de hoje ou dos últimos 25 anos, serão 
necessários 120 anos. Vamos morrer, nossos filhos 
vão morrer, e não alcançaremos o padrão de vida que 
tem a Espanha hoje.

Se não reagirmos, isso não vai mudar. A crise não 
é do Parlamento, mas do modelo presidencialista, que 
se esgotou e afeta o Congresso. Não há como mudar 
o Presidente da República porque o presidencialismo 
é engessado.

A crise é profunda: não temos modelo econômico; 
pagamos juros exorbitantes, um dos maiores do mun-
do; confiscamos a poupança do povo há menos de 15 
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anos; temos a mais alta carga tributária do mundo; e 
oferecemos ao povo educação de Terceiro Mundo.

A Coréia do Sul e o Chile oferecem educação 
em período integral. Na Coréia do Sul, 60% dos jovens 
estão nas universidades; aqui, esse índice não chega 
a 10%. A China forma 200 mil engenheiros por ano; 
aqui, brincamos.

Esgotado o modelo vigente, não enxergamos 
que é o momento da mudança de paradigma. Chama 
-se a isso ponto de inflexão, ponto de mutação. Crise 
é a palavra propícia porque nos leva à reflexão e in-
dica que estamos em período de mudança. Temos de 
mudar, ou seremos mudados.

O País não cresce, não há distribuição de renda. 
O único modelo que funcionava no País era o da saú-
de, do SUS, que ao longo dos últimos 10 anos vem 
definhando em função da escassez de financiamento 
público.

Sras. e Srs. Deputados, a redução do recesso 
parlamentar é conseqüência natural dos tempos; o 
não-pagamento de salário extraordinário é o sinal dos 
tempos. A sociedade exige que o político seja exemplo: 
não pode roubar, não pode deixar roubar, não pode 
ter mordomia. Caso contrário, não há como educar a 
população. Os bandidos dizem o seguinte: “Se os po-
líticos roubam, por que não posso roubar?”

Temos de mudar o paradigma do País e expurgar 
o Parlamento daqueles que não são bons. Essa tem 
sido a nossa tarefa, mas não a solução. Queremos 
agilidade nos processos e mecanismos que nos per-
mitirão, em momentos de crise, oferecer soluções ao 
País. Defendo a tese de estender a Estados e Muni-
cípios essa nova ordem, essa nova disciplina relativo 
ao recesso parlamentar e ao pagamento de subsídios 
em convocações extraordinárias. 

Os Líderes partidários têm oportunidade de re-
fazer a proposta de emenda aglutinativa. Façam isso, 
Srs. Líderes! Estendam esse exemplo da nova etapa 
da vida do Parlamento para as 3 esferas legislativas! 
Não tenham medo das mudanças!

Vamos começar as mudanças agora, com a apro-
vação desta matéria. Vamos reavaliar o País e rediscutir 
com a sociedade os problemas e os nós que impediram 
o crescimento sustentado, a distribuição de renda, o 
modelo educacional, a nova proposta para a área de 
saúde. Vamos fazer o Judiciário funcionar, pois não há 
cabimento no fato de um processo perdurar 15 anos.

O País precisa mudar os seus paradigmas para 
que esta geração, antes de morrer, faça algo pelo 
povo brasileiro.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado José Múcio Monteiro, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PTB.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus 
companheiros, somos favoráveis à proposta, mas querí-
amos fazer algumas ponderações para que esta Casa, 
mais uma vez sob a égide da emoção e do açodamen-
to, não alimentasse a vontade daqueles que pouco a 
pouco nos vão dando razão para que pioremos ainda 
mais o conceito da Câmara.

São os sinais dos tempos, para usar a expressão 
do Deputado Luiz Carlos Hauly.

No Reino Unido, o recesso é de 115 dias; na 
Alemanha, de 55 dias; na França, na Espanha e no 
México, de 90 dias; na Austrália, Sr. Presidente, meus 
companheiros, de 190 dias; em Portugal, de 60 dias; 
na Argentina, nosso vizinho, de 90 dias; na Suíça, de 
modelo diferente do nosso, de 180 dias; no Paraguai, 
de 70 dias; no Uruguai, de 75 dias; no Japão, de 120 
dias; no Chile, de 150 dias.

Se resolvemos, por maioria absoluta, que não 
vamos mais remunerar a convocação, por que o açoda-
mento, mais 10 dias, menos 15 dias? Qual o modelo que 
a sociedade quer de um Parlamentar brasileiro? Somos 
caros, somos baratos? Somos desnecessários? 

Meus companheiros, já resolvemos que não re-
ceberemos mais o subsídio, e o próximo recesso será 
talvez daqui a 6 meses. Então, por que não criamos uma 
comissão para que estude a situação do Parlamentar 
brasileiro, que já foi mais bem remunerado, justa ou 
injustamente, não sei. Hoje tem uma remuneração que 
muitos conhecem e muitos reclamam.

Direta ou indiretamente, quanto custa um Depu-
tado? Quanto eu gasto de papel, de água, de selo, de 
passagem? A sociedade não sabe quanto verdadeira-
mente eu custo e quanto verdadeiramente eu recebo. É 
necessário que saibam quanto um Deputado honesto 
recebe, para que não precise andar com contracheque 
no bolso, para mostrar aos seus Prefeitos, Vereadores 
e aos presidentes de associação.

Acho que estamos mesmo diante de um sinal 
dos tempos. O Deputado Luiz Carlos Hauly tem razão. 
Não vamos mais receber porque o sinal dos tempos 
nos diz que não devemos.

Sr. Presidente, abra, em sua gestão, essa cai-
xa-preta, crie uma comissão que apure quanto custa-
mos e faça uma comparação com o sistema nos Es-
tados Unidos ou na Argentina, ou onde o Congresso 
tem um conceito melhor do que o nosso.

Quem nesta Casa não quer andar pelas ruas 
como antigamente? Quem não queria, como no pas-
sado, que as eleições estivessem distantes, diferente 
de agora, quando torcemos para que as próximas vi-
rem logo a página desta Legislatura? 
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Não vamos agir com açodamento. Não quero 
amanhã ver a manchete de um jornal dizendo que por 
pressão nós mudamos; melhor que façamos a mudan-
ça movidos pela nossa consciência.

Vamos investir nos nossos conceitos. Vamos 
consertar esta Casa com grandeza, sem pressões. 
Esta vitória, o mérito dela é nosso ou de quem nos 
está forçando? Quem vai responder a essa pergunta? 
Não quero saber quem é o pai ou a mãe do projeto, 
quero saber se o filho vai ser simpático à sociedade 
que representamos nesta Casa. E só vamos fazer 
esse acerto se agirmos sem emoção, com equilíbrio. 
Essa é uma vitória de todos os partidos. Esse herói 
não será fulanizado.

Sr. Presidente, meu partido vota a favor da ma-
téria, mas faz um pedido a V.Exª, à Mesa, a todos que 
compõem esta Casa: não vamos investir no imedia-
to, vamos pensar no amanhã, para que os próximos 
Deputados não passem os constrangimentos que 
estamos passando agora. Crie essa comissão. Que-
ro saber quanto eu custo, quero que o V.Exª bote no 
jornal quanto a Casa me paga, para eu não precisar 
dar essa satisfação ao povo. 

Muito obrigado. (Palmas.)

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra, para discutir a matéria, ao nobre Deputado 
Nicias Ribeiro, autor da proposta de emenda à Cons-
tituição.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB-PA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
esta Proposta de Emenda à Constituição nº 347 foi 
apresentada por mim em 1996. Originalmente, a PEC 
tinha a preocupação de sanar uma lacuna por mim 
verificada no texto constitucional, propriamente no 
art. 57, § 2º, que estabelece que “a sessão legislativa 
não será interrompida sem a aprovação do projeto de 
lei de diretrizes orçamentárias”. O Constituinte, a meu 
ver, esqueceu-se de proibir também que o Congresso 
Nacional entrasse em recesso sem que fosse votada 
a Lei Orçamentária Anual.

Naquele tempo eu achava isso um absurdo. Ha-
víamos resolvido o problema Fernando Collor de Mello. 
Houve um ano em que quase por 6 meses o recur-
so orçamentário foi liberado por duodécimos. Eu en-
tendia naquela época que se fazia necessária esta 
emenda. 

Aprovada na douta Comissão de Constituição e 
Justiça, a emenda foi analisada pela Comissão Espe-

cial. Lá se apresentaram várias emendas, que foram 
aglutinadas no substitutivo que vem a votos hoje. 

Sr. Presidente, quero neste momento, por primei-
ro, agradecer a V.Exª por ter trazido ao plenário esta 
PEC, de minha autoria. E quero agradecer também aos 
Srs. Líderes, que listaram a matéria. Mas eu não poderia 
deixar de chamar a atenção desta Casa para o fato de 
que, entre a apresentação da proposta e sua votação 
no plenário, decorreram 10 anos. Foram 10 anos só 
para acrescentarmos 3 palavras no texto constitucio-
nal. E, nesses 10 anos, crises e mais crises. 

Ao discutirmos esta matéria e a matéria antece-
dente, o decreto legislativo que acaba com a remune-
ração da convocação extraordinária, é importante, Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, bradarmos em alto 
e bom som, para o Brasil inteiro, que Deputados e Se-
nadores não são funcionários públicos. Principalmente 
a imprensa precisa se conscientizar disso. Deputados 
e Senadores não têm férias, têm recesso parlamen-
tar, recesso da atividade plenária e da atividade nas 
Comissões Técnicas. Não se confunda recesso com 
férias. O funcionário público que fez concurso e tra-
balha 12 meses tem direito a férias de 30 dias. Nós, 
Parlamentares, temos direito a um recesso. 

Ultimamente, desde o Governo Collor, procura-
se modificar as expressões naturais do parlamento, 
em âmbito mundial. Recesso é recesso, não é férias. 
Deputado não recebe salário, recebe vencimento. 
Nossa atividade é atípica. Somos agentes políticos. É 
importante que esta Casa assuma perante a Nação a 
verdade a respeito da atividade política do Parlamen-
tar, seja ele Deputado, Senador ou Vereador.

Eu não poderia, meu caro Presidente, perder 
esta oportunidade de me manifestar. Obviamente sou 
a favor da emenda, até porque ela é de minha autoria. 
Mas é importante que esta Casa diga à imprensa e à 
Nação que nosso subsídio não é a mesma coisa que 
o salário do trabalhador e do funcionário público e que 
recesso parlamentar não é sinônimo de férias, como 
as concedidas aos trabalhadores e servidores. 

Sr. Presidente, espero que esta Casa, a despeito 
da evolução dos acontecimentos e das crises e mais 
crises por que tem passado o País, sobretudo o Parla-
mento, não permita a sua própria desconfiguração. Que 
esta Casa se imponha cada vez mais perante a Nação 
como representante que é do povo brasileiro. 

Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para dis-

cutir, concedo a palavra ao Deputado Eduardo Val-
verde. 

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Poder Legislativo, como todo poder emanado 
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do povo, é frágil, e é normal, é até importante que haja 
pressão social sobre o Parlamento. Não somos tec-
noburocratas que vivem imunes, dentro de uma redo-
ma. Por expressarmos a vontade da Nação, é natural 
que soframos pressões do povo, às vezes pressões 
ilegítimas de setores da sociedade que não querem 
a democracia.

Um dos primeiros atos de um sistema autoritá-
rio é fechar o Parlamento. Há setores da sociedade 
brasileira que não querem que o Parlamento funcio-
ne corretamente. Legítima é a pressão que sofremos 
da população, da classe trabalhadora, e ilegítima a 
pressão que vem desses setores que não querem a 
democracia. 

Moro em uma região distante, Rondônia, mas não 
vejo nenhuma dificuldade de ir ao meu Estado todas 
as semanas e voltar. 

Creio que recesso parlamentar não é férias. Num 
país onde há um sistema misto, presidencialista com 
base política parlamentarista, o funcionamento do 
parlamento é importante para as instituições repu-
blicanas. Um lapso longo de tempo de ausência do 
Parlamentar nesta Casa dificulta o funcionamento do 
Estado brasileiro. 

Por essa razão, Sr. Presidente, acho oportuna a 
redução do recesso. Não considero que recesso seja 
férias, porque é no recesso que o Parlamentar vai às 
suas bases manter contato com o povo, com a sua 
base política. É lá que ele recebe pressões e ouve a 
opinião da sociedade. 

Temos outra missão importante: repensar o fun-
cionamento do Parlamento, pois o Regimento Interno 
permite que votações importantes sejam obstruídas, 
matérias importantes sejam adiadas. Criticamos o Poder 
Judiciário pela sua lentidão, mas temos que fazer uma 
autocrítica e analisar como funciona o Parlamento. É 
inadmissível que matérias importantes, como a PEC 
sobre o FUNDEB, a Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 7, e tantas outras, deixem de ser votadas 
simplesmente devido a chicanas regimentais, falta de 
discussão no Colégio de Líderes, mau funcionamento 
da base político-partidária. Isso é reflexo da estrutura 
político-partidária que afeta o Parlamento brasileiro.

Creio que a pressão existente neste momento 
vai levar-nos a repensar a reforma política, o nosso 
Regimento Interno, a forma como questões de ordem 
e chicanas regimentais podem atrapalhar importantes 
votações.

Exalto a posição adotada pelo Deputado Inocên-
cio Oliveira em relação a um site que divulgou corrosi-
va matéria relacionada à conduta dos Parlamentares. 
Lembro que, no Governo Fernando Henrique Cardo-
so, foi apresentada nesta Casa uma proposta relativa 

ao art. 618 da CLT, que estabelecia o negociado so-
bre o legislado. Era uma forma de flexibilizar as leis 
trabalhistas. Essa matéria foi apresentada aqui e teve 
apoio da base do Governo Fernando Henrique Car-
doso, principalmente do PSDB e do PFL. Foi nesse 
período que a CLT teve vários dispositivos alterados 
– banco de horas, suspensão do contrato de trabalho, 
autorização para se trabalhar com o comércio varejista 
aos domingos. Portanto, várias medidas adotadas pelo 
Governo anterior fragilizaram a classe trabalhadora. A 
CUT, na época, era contrária a essas medidas. Foi o 
Presidente Lula que retirou a matéria, para discussão 
nesta Casa.

Portanto, está certo que o PFL e o PSDB são 
contrários aos trabalhadores e lutaram para flexibilizar 
as leis trabalhistas. O Presidente Fernando Henrique 
Cardoso enviou essa matéria para cá, ela só não foi 
votada por falta de tempo.

O presidenciável José Serra, em manifestações 
à imprensa, foi favorável à flexibilização das leis traba-
lhistas. Por isso espero que a população brasileira que 
nos assiste neste momento saiba refrescar a memória 
e veja quem está do lado dos trabalhadores.

 O SR. GERVÁSIO SILVA – Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra. 

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL-SC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
iria iniciar minha manifestação em outro tom, mas, 
depois de ouvir o Deputado que me antecedeu, sou 
obrigado a dizer que não foi o PFL nem o PSDB que 
mexeu nos direitos conquistados dos aposentados. É 
mentira quando se diz que o art. 618 da CLT retirou di-
reitos dos trabalhadores, como férias, décimo terceiro 
e salário-maternidade. (Palmas.) É por isso que, muitas 
vezes, esta Casa não é respeitada. Quando aqueles 
que comandam perdem a vergonha, os comandados 
perdem o respeito.

A proposta de emenda constitucional que estamos 
votando é um paliativo, não resolve a questão, porque 
os coveiros do Congresso vão continuar dizendo que 
os Parlamentares terão 45 dias de férias. A minha 
manifestação é no sentido de que nosso recesso, ou 
nossas férias, seja de 30 dias, de 15 de dezembro a 
15 de janeiro. 

Também sugiro a V.Exª, Sr. Presidente, que esta 
Casa, durante o período ordinário, inicie a Ordem do 
Dia às 15h. É um absurdo o que já aconteceu, e estou 
há 7 anos nesta Casa: votamos muitas matérias na 
calada da noite e na madrugada sem que haja razão 
para isso. Sei que não depende só de V.Exª ou só da 
Mesa, mas das Lideranças e das agremiações parti-
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dárias com representação nesta Casa. Precisamos, 
realmente, mudar.

Não posso deixar de fazer uma crítica – não ouvi 
ninguém falar sobre isso, nem a imprensa. Examinando 
aproximadamente 60 matérias constantes da pauta da 
convocação extraordinária, não vi nenhuma que não 
pudesse ser votada após o dia 15 de fevereiro. É por 
isso, na verdade, que sofremos todo esse desgaste. 

Sr. Presidente, concluindo 22 anos de mandato 
de Deputado, nunca vi a classe política e este Parla-
mento serem tão escorchados. Nós, durante o ano que 
passou, tivemos que dar explicações nas ruas, nos ae-
roportos, se estávamos ou não na lista do mensalão. 
Então, a coisa precisa mudar. Sou plenamente a favor 
da redução do recesso, assim como ao não-pagamento 
da convocação extraordinária. 

Não devolvi aquilo que recebi da convocação ex-
traordinária porque o recebimento foi transparente. É 
preferível receber um pagamento transparente do que 
receber um pagamento do mensalão, um pagamento 
obscuro. Entendo também aqueles que o devolveram. 
Muitos deles, ou alguns, já o fizeram, em outras oca-
siões, embora existam aí oportunistas de holofotes, 
aqueles que aproveitaram o momento ruim para se 
promover, não só no que diz respeito ao Parlamento, 
mas também ao Brasil.

Por isso, não vamos fazer um remendo, mas sim 
um recesso. Apelo para as Lideranças no sentido de 
que realmente se altere essa emenda aglutinativa e 
que o recesso seja de 30 dias, como são as férias de 
qualquer trabalhador brasileiro.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre a 
mesa requerimento para encerramento da discussão, 
de autoria de vários Líderes.

Sr. Presidente, requeremos, nos termos dos ar-
tigos 117, inciso XI e 157, § 3º do Regimento Interno, 
da Câmara dos Deputados, o encerramento da dis-
cussão da PEC 347/96.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Hen-
rique Fontana, Líder do PT; Beto Albuquerque, Vice-
Líder do Governo; José Múcio Monteiro, Líder do PTB; 
Murilo Zauith, Vice-Líder do PFL; Renato Casagrande, 
Líder do PSB; Dimas Ramalho, Líder do PPS; Pastor 
Amarildo, Líder do PSC; Mendes Ribeiro Filho, Vice-
Líder do PMDB; Francisco Turra, PP.

 O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma Comunicação de Liderança, pelo 
PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveitando 
o que disse o Deputado José Múcio Monteiro, confor-

me eu declarei na reunião de Líderes, trata-se de uma 
questão pública. Não há reunião como essa que seja 
sigilosa, nem deve ser. 

Está escrito no site do Parlamento americano 
que recesso é considerado período de trabalho no 
Distrito – lá o voto é distrital, a diferença é apenas de 
nomenclatura.

Ressalto , mais uma vez, que o Deputado Ino-
cêncio Oliveira, Relator da matéria, foi muito compe-
tente. 

Pois bem, quero fazer um último apelo conside-
rando 2 aspectos.

Primeiro, repito o que eu disse na reunião de Lí-
deres, por mais que a sociedade, por intermédio da 
imprensa, imagine que o maior problema dos Parla-
mentares seja a remuneração, a votação anterior já 
demonstrou que não é isso. Aliás, na reunião realizada 
com a minha bancada, nenhum Deputado questionou 
o fim da remuneração extra em caso de convocação 
extraordinária.

Segundo, para os Deputados que têm base elei-
toral nas Capitais, como é o meu caso, não importa 
se são 30 ou 40 dias. Rodo a cidade do Rio de Janei-
ro, que me dá 95% dos meus votos, em 2 horas. Mas 
Deputados oriundos de Estados em que há muitos 
Municípios, como Minas Gerais e Bahia, entre outros, 
precisam do período de trabalho na base eleitoral, que 
aqui chamamos de “recesso” – por isso fica parecendo 
que são férias, apesar de não serem -, eles precisam 
desse tempo.

Se estamos aqui para trabalhar nas terças, quar-
tas e quintas-feiras, é nossa a responsabilidade. Mes-
mo assim, o recesso é fundamental. Não me benefi-
cio do recesso, pois faço parte da minoria que recebe 
voto urbano em regiões com grande aglomeração de 
pessoas. 

Portanto, temos de refletir sobre essas questões 
até a apresentação do parecer, visto que o período do 
recesso é fundamental, pelos motivos expostos.

Como V.Exª disse, com 2 recessos curtos, não 
mais com o período de 2 meses, não haverá necessi-
dade de convocação extraordinária por parte do Poder 
Executivo nem de autoconvocação.

Vou repetir o que disse na reunião de Líderes: a 
data de 30 de dezembro vai continuar gerando des-
gastes que não merecemos. Quem vai trabalhar nes-
ta Casa entre o Natal e o reveillon? Os membros da 
Comissão de Orçamento?

Estamos aqui sob pressão da sociedade, sim. 
Se alguém disser que isso não é verdade, é porque 
não anda nas ruas. A sociedade está, de fato, queren-
do uma solução para esse problema. Acho que já lhe 
mostramos que a remuneração não era uma questão 
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polêmica na Casa. Todos votaram a favor da matéria, 
foi uma aprovação expressiva. Quanto ao recesso, te-
mos que analisar experiências de outros países, como 
disse o Deputado José Múcio Monteiro.

Peço a atenção de todos para a data de 30 de 
dezembro. Precisamos esconder 10 dias de recesso? 
V.Exª me desculpe, mas é minha opinião. Com isso 
estaríamos escondendo 10 dias de recesso. Por que 
não do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro? Por 
que não o mês de julho? Por que não 60 dias? O PFL 
votará a favor de 45 dias.

Infelizmente, a Câmara se encontra nesta situa-
ção, não só quanto à convocação extraordinária, mas 
à crise proveniente do Governo do Presidente Lula. 
O nosso enfraquecimento não se deve a convocação 
extraordinária, porque ela existe há anos, mas a um 
conjunto de problemas.

O PFL vai respeitar a decisão da maioria e votar 
em conjunto. Se ela for pelos 45 dias, pelo menos que 
se leve em conta o período entre 20 de dezembro e 20 
de janeiro, porque, assim, estaremos fazendo o que 
considero correto, 45 dias de recesso. Defendo os 60 
dias, não por mim, mas por aqueles que, nos finais 
de semana e nos períodos de recesso, rodam 600, 
700 quilômetros de carro, e isso, imaginem, nessas 
estradas esburacadas do Presidente Lula! Faço esse 
pleito, Sr. Presidente.

Se V.Exª colocar essa matéria em votação hoje, 
com o parecer apresentado pelo Deputado Inocêncio 
Oliveira, ela será aprovada, não tenho dúvida disso, 
mas acho que temos tempo suficiente para ainda hoje 
refletir que esta Casa tem de fazer aquilo que considera 
correto. Claro que o período de 90 dias talvez seja um 
excesso, considerando-se que os deslocamentos são 
muito mais fáceis pelo Brasil. Eu disse isso. Defendi 
um salário, remuneração no caso de convocação pelo 
Presidente da República. Fui voto vencido na minha 
bancada. Ela disse “não” também, tanto que o voto do 
PFL foi “sim”, pelo fim da remuneração. Mas, repito, 
estaremos cometendo um erro, pois, quando chegar 
o Natal, estaremos de novo com este plenário vazio, 
apenas a Comissão de Orçamento estará trabalhando. 
E aí vão dizer que as mudanças que fizemos encobri-
ram 10 dias de recesso branco.

Peço a V.Exª que reflita junto com o Relator e com 
todos os Líderes para que esta Casa possa responder 
aos anseios da sociedade. Somos os representantes do 
povo, somos a Casa que melhor representa a democracia 
no Brasil. O Parlamento é o lugar em que a democracia 
e a população estão mais bem representadas.

Peço para refletirmos, principalmente o Relator, 
a fim de que o período seja, pelo menos, do dia 20 de 
dezembro ao dia 20 de janeiro e durante o mês de julho. 

Ou, se acharem melhor, 15 dias em julho e o período 
compreendido entre 20 de dezembro e 1º de fevereiro. 
Seriam 55 dias aproximadamente. Atenderíamos aos 
anseios de todos, da sociedade, que representamos. 
E tenho certeza de que todos nós a representamos 
muito bem.

 O SR. CÉSAR BANDEIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. CÉSAR BANDEIRA (PFL-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço ao Co-
légio de Líderes que deixe os Deputados se manifes-
tarem. Estamos inscritos para fazer a discussão desta 
matéria, e o Colégio de Líderes pediu para encerrá-la. 
Não é justo que não nos possamos manifestar a res-
peito de proposta de tanto interesse para esta Casa. 
Inscrevemo-nos desde cedo.

Faço este apelo ao Colégio de Líderes: deixe a 
Casa se manifestar, porque o projeto é muito polêmico 
e precisa ser discutido amplamente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
César Bandeira, a Presidência conduzirá os trabalhos 
de acordo com o que determina o Regimento. O apelo 
de V.Exª está feito.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao Deputado Henrique Fontana, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Aldo 
Rebelo, Deputado Inocêncio Oliveira, Relator da ma-
téria, demais colegas Parlamentares, primeiro quero 
reforçar a minha posição e a da bancada do PT, esta-
mos votando essas matérias de acordo com a nossa 
vontade e com a nossa convicção política sobre o que 
é melhor para o Parlamento e para o País.

Respeitamos todas as posições que sejam dife-
rentes das nossas, mas não estamos aqui discutindo a 
pressão A ou a pressão B. Um parlamento que funcio-
na de maneira correta dialoga permanentemente com 
a sociedade e ouve o que a sociedade solicita, debate 
e apresenta, no que se refere a idéias 

Então, para nós, há absoluta tranqüilidade sobre 
o que debatemos hoje na reunião de Líderes quan-
to à redução do período de recesso, de 90 para 45 
dias. Apoiamos integralmente o acordo que fizemos 
na reunião de Líderes em torno do texto que o Depu-
tado Inocêncio Oliveira assina, na verdade, em nome 
de todos nós, porque dezenas e talvez até mais de 1 
centena de Parlamentares têm iniciativas nesse sen-
tido. Estamos votando um projeto cuja paternidade 
não é de A ou B, mas da maioria da Casa, da quase 
totalidade da Casa.
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Segundo, Sr. Presidente, continuo insistindo, por 
exemplo, em conformidade com a vontade da banca-
da do PT – não está contemplada nesse acordo, mas 
insisto nisso -, em que seria um aperfeiçoamento ain-
da maior incluirmos a obrigatoriedade da votação do 
Orçamento da União antes de que a Câmara entre 
em recesso. Isso traz mais segurança ao País, quali-
fica a democracia, independentemente de quem está 
no Governo, porque o Orçamento, tenho dito, não é 
da Situação ou da Oposição, mas do Brasil. As obras 
que estão em curso são financiadas com os impostos 
pagos por todos os brasileiros e, portanto, são obras 
de interesse público.

Outra questão, Sr. Presidente, considerando esse 
aspecto mencionado há pouco pelo Líder do PFL. Que-
ro ponderar num outro sentido. Estamos vivendo um 
outro momento no que se refere a como se exerce o 
papel de Parlamentar. Temos uma facilidade de comu-
nicação muito maior com as bases políticas que repre-
sentamos nesta Casa. Viajamos, sim, todos os finais 
de semana, normalmente, fazendo roteiros, e temos 
todo o direito, sim, de ter um período de descanso e 
férias compatível com a atividade de um Parlamentar, 
que trabalha muito durante o ano.

Esse projeto que aí está contempla essa visão. 
Ele reduz o recesso de 90 para 45 dias, 30 dias no 
período de janeiro e 15 dias em julho. De acordo com 
o meu ponto de vista, devemos dar vazão a esta ma-
téria e votá-la rapidamente.

Eu não ia usar o tempo da Liderança do PT in-
teiro, mas não posso deixar de responder ao Líder do 
PFL. Todo mundo tem direito de dizer o que quer na 
hora que quer, é óbvio. Não vou cercear a palavra de 
ninguém, mas estamos tentando compor um acordo, e 
o Líder do PFL, em seu discurso, diz que os Deputados 
viajam e enfrentam estradas com os buracos do Lula. 
Quanta falta de critério para analisar um assunto tão 
sério como o da dificuldade referente à infra-estrutura 
rodoviária do País!

Pergunto não aos Deputados do PFL, do PV, 
do PT ou do PSB, mas ao povo brasileiro: no dia 1º 
de janeiro de 2003, as estradas brasileiras estavam 
flamantes? Todas elas eram um tapete de asfalto, 
sem nenhum buraco? Os investimentos do Governo 
do PSDB e do PFL na infra-estrutura brasileira foram 
fantásticos, com a duplicação da BR-101 e as estra-
das em padrão de Primeiro Mundo, com sinalização, 
acostamento etc., ou, de fato, como penso, havia uma 
crise importantíssima de falta de investimentos na in-
fra-estrutura rodoviária do País?

O Governo Lula está restaurando cerca de 20 
mil quilômetros de rodovias, um nível de restauro ab-
solutamente superior ao alcançado pelo Governo dos 

nossos grandes críticos de hoje. O PSDB e o PFL 
parecem querer falar de um futuro Governo, como se 
não tivessem governado o País durante 8 anos nem 
aplicado políticas de corte dos investimentos nessa 
infra-estrutura tão importante para o País.

Há restauro total de rodovias, uma obra estrutural 
realizada em todos os Estados. A BR-285, no Estado do 
Rio Grande do Sul, por exemplo, está sendo toda res-
taurada. Não estão tapando buracos, mas procedendo 
ao restauro total. Tudo isso representa 20 mil quilôme-
tros. Mas há um conjunto de estradas que haviam sido 
estadualizadas, e surgiu um conflito jurídico, o Governo 
Federal não podia investir nessas estradas.

Ao longo de 3 anos encontramos condições fi-
nanceiras para ampliar os investimentos. Que bom 
que os estamos ampliando! Para aqueles que dizem 
que a ampliação desses investimentos neste ano é 
algo eleitoreiro, afirmo que, como brasileiro, estaria 
muito feliz se, no ano de 1998, quando se encerrou o 
primeiro Governo Fernando Henrique Cardoso, tivesse 
sido realizado um programa emergencial de recupe-
ração de estradas com 500 milhões de reais. Estaria 
mais feliz ainda se, em 2002, quando se encerrou o 
segundo Governo do PSDB e do PFL, tivessem sido 
investidos mais 500 milhões de reais em recuperação 
emergencial de estradas.

O povo quer estradas em condições de trafegabi-
lidade e não uma discussão vazia, essa sim eleitoreira, 
pré-eleitoral, de quem quer, na verdade, constranger o 
mandato democrático do Presidente Lula, que o exerce 
e vai exercê-lo até o último dia deste ano, o primeiro 
mandato. E tenho convicção de que vai exercer por mais 
4 anos um segundo mandato, recuperando estradas, 
realizando e inaugurando obras, fazendo aquilo que 
um Presidente da República faz. 

Afinal de contas, quando Fernando Henrique 
era Presidente e concorreu à reeleição, foi proibido 
de realizar obras no último ano do Governo? Ou ele 
executava obras, e o Governo trabalhava? Será que 
a proposta do PSDB e do PFL é parar o Governo du-
rante o último ano?

Relembro aos senhores que a reeleição existe no 
Brasil por obra e iniciativa do PSDB e do PFL. Aliás, 
éramos contra. Hoje a regra é essa, e temos o direito de 
concorrer à reeleição com o Presidente Lula, a fim de 
realizar as obras e ações de governo, o que qualquer 
Governo faz, e continuar atuando em favor do País. 

Quanto aos buracos, Deputado Rodrigo Maia, 
tenho absoluta certeza de que 9 de cada 10 buracos 
que hoje tanto atrapalham os brasileiros nas rodo-
vias já estavam abertos no dia 1º de janeiro de 2003, 
quando os senhores entregaram o Governo do País 
ao Presidente Lula. Nesses 3 anos, recuperamos es-
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tradas em volume muito maior do que o conseguido 
nos Governos que nos antecederam.

Aliás, pensei que, ao privatizarem 70% do patri-
mônio público brasileiro, pelo menos fossem empregar 
parte do dinheiro na recuperação da infra-estrutura ro-
doviária do País. Até hoje gostaria de saber em detalhes 
onde foi parar a fortuna arrecadada com a privatização 
de 70% do patrimônio público brasileiro.

No mais, Sr. Presidente, apoiamos a aprovação 
dos 45 dias de recesso, conforme acordo feito na reu-
nião de Líderes juntamente com V.Exª

O SR. ENÉAS – Sr. Presidente, peço a V.Exª que 
me conceda os 5 miseráveis minutos a que tenho di-
reito pelo meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Enéas, para uma Comu-
nicação de Liderança, pelo PRONA.

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Como Representan-
te.) – Sr. Presidente, povo brasileiro, raras vezes venho 
à tribuna. Acontece que ontem a sessão da Câmara dos 
Deputados foi interrompida quando, de maneira súbi-
ta, abrupta, entrou no ar o pronunciamento de S.Exa. 
o Presidente da República. Estava no meu gabinete, 
assisti a todo o pronunciamento com cuidado e depois 
mergulhei no verdadeiro festival de aleivosias que ali 
estavam sendo pronunciadas.

Estou dizendo essas coisas, povo brasileiro, para 
que a população do nosso País perceba o quanto é 
enganada. Para que não haja a menor dúvida no que 
concerne àquilo de que vou falar, quem dúvida tiver 
estabeleça o acesso, entre outros que citarei depois, 
ao site www.tesouro.fazenda.gov.br. Assim, evitar-se-
ão as diatribes histéricas de números apresentados 
como se representassem a verdade dos fatos. O que 
vou dizer, inicialmente, está testificado no sítio eletrô-
nico, a que se chama habitualmente site, do inglês, 
www.tesouro.fazenda.gov.br. O menor resultado, no 
que concerne a investimento federal relacionado ao 
PIB, de S.Exa. o ex-Presidente, que já fez um governo 
muito ruim, ocorreu em 1999, e foi de 0,7%. S .Exa. o 
atual Presidente chegou a 0,4% em 2003. Melhorou 
um pouco, em 2004, quando alcançou 0,6%. A última 
informação se refere ao período de janeiro a novembro 
de 2005: 0,2% do PIB. 

Não venham os senhores áulicos do PT, do pior 
Governo que o Brasil já teve, falar em investimento. 
É mentira!

S.Exa. o Presidente diz no início de seu discur-
so: “Há poucos dias, o Brasil zerou sua dívida com o 
FMI. Com isso deixamos de pagar juros”. Que beleza! 
Aqui é preciso ter cuidado, porque a argumentação é 
especiosa, é enganosa, é falaz, é mendaz. Na verda-
de, encerrou-se mesmo a dívida, somente com o FMI, 

mas, como todos os Deputados, quero eu crer, conhe-
cem o assunto, senhores brasileiros, a Dívida Pública, 
dividida em 2 parcelas – a Dívida Interna e a Externa 
-, chega hoje à cifra assombrosa de mais de 1 trilhão 
de reais. A dívida que foi paga é uma fração da Dívida 
Externa, uma fração diminuta. É a dívida com o Fundo 
Monetário, é verdade, mas acordemos, saiamos desse 
sono letárgico. A dívida com o FMI é aquela sobre a 
qual se pagavam os menores juros. 

O Sistema Financeiro Internacional é um polvo 
do qual os tentáculos são representados também pelo 
Banco Mundial, pelo Banco Interamericano, além dos 
mercados financeiros privados. Ou será que S.Exa. o 
Presidente pensa que todos que assistem ao seu pro-
nunciamento são pacóvios, são iletrados.

S.Exa. disse que temos o melhor crescimento 
da massa salarial. É verdade. A massa até pode estar 
crescendo, mas o que representa isso? É preciso pa-
rar para pensar de novo: a população vem crescendo, 
hoje a um nível menor, algo em torno de 2% – 1,4% 
talvez -, bem menor do que já foi na década de 70, 
pelas políticas neomalthusianas impostas à popula-
ção. Se a massa salarial cresce é porque o número de 
pessoas que trabalham está aumentando. Uma análise 
extremamente bem feita, a partir de números oficiais 
egressos de fontes como o IBGE, o Banco Central e 
outras, mostra que a participação dos salários na ren-
da nacional vem caindo há décadas e a inclinação da 
curva é maior no Governo do PT.

Paremos de tanta asneira. Reconheçamos agora 
– e atenção, Líder Rodrigo Maia – que a desmoraliza-
ção da Casa não tem nada a ver, Sr. Presidente, meus 
colegas, com convocação. Nada ! Isso é uma farsa 
imposta pelo Poder Executivo, que quer ter os louros 
de dizer lá na frente que acabou com as convocações 
extraordinárias. Isto é o que o Poder Executivo quer: 
o desespero da população. E eu disse no Colégio de 
Líderes: “É porque na nossa Casa não viceja melhora 
para as condições sociais da população”. O povo, há 
pouco tempo, foi consultado e disse não ao desejo do 
Poder Executivo sobre o desarmamento. O povo, na 
verdade, hoje diz não à condução dos seus destinos. 
O povo se exprime da maneira que pode, não é por 
convocação. Isso é uma farsa! 

E, para concluir, lembro aos senhores que o nosso 
colega Deputado Roberto Jefferson foi cassado porque 
recebeu – e confirmou – 4 milhões. E o PT que mandou 
pagar-lhe não tem culpa nenhuma, não vai ser apenado. 
Não, senhores! A causa visceral dos problemas está no 
Poder Executivo. Está lá! E nós, Parlamentares, estamos 
pagando o preço da desídia governamental.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem. Pal-
mas.)
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ANEXO AO DISCURSO DO ORADOR 
Outras fontes que podem ser consultadas:

1. Dados do PIB – site do IBGE: www.ibge.gov.br
2. Dívida Pública – site do Banco Central: www.bacen.
gov.br
3. Participação dos salários na renda nacional – site 
do IBGE: www.ibge.gov.br – Gazeta Mercantil Balanço 
Anual 2002 a 2004

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar contra o requerimento de encerramento da 
discussão, concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos 
Batata.

O SR. CARLOS BATATA (PFL-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
os assuntos tratados hoje são de grande relevância e 
têm sintonia com a sociedade. 

Para a discussão acerca das férias do Parlamen-
tar, deve haver maior reflexão. O Deputado José Múcio 
Monteiro foi muito oportuno e relatou o que ocorre em 
vários países. Peço à Mesa que faça essa reflexão, 
para que a sociedade tenha informação sobre qual 
seria o tempo de o Parlamentar estar no Congresso e 
qual seria o tempo de estar na sua base.

Ora, para estar na base, tem de haver sintonia 
com os trabalhos do Parlamento. Um dia, quando era 
Prefeito, com 27 anos, vim a esta Casa, porque aqui 
era o lugar de separar o político do povo. E, agora, onde 
está a interação com o povo, com o sindicato, com a 
associação, com as comunidades? Querem afastar, 
de fato, o Parlamentar da sua base.

O trabalho aqui é sério, busca nosso intelecto, 
mas o verdadeiro trabalho está na base. Quem sería-
mos nós se não tivéssemos pelo menos 60 dias para 
andar na base? Esse tempo não é para descansar, 
mas para ter interação com a sociedade.

Tenho grande respeito pelo Deputado Inocêncio 
Oliveira, Relator da matéria. S.Exa. é um dos Deputados 
mais atuantes de meu Estado, Pernambuco, e do País. 
Trabalhador, S.Exa. sabe o que sofre para andar naque-
la base. Não podemos votar de forma açodada, porque 
a grande mídia – e, concordo, ela reflete a sociedade 
– pediu. O PFL foi todo a favor do fim da remuneração 
extraordinária, mas não foi inteiramente a favor da re-
dução do período de férias do Parlamento. 

Não podemos votar dessa forma. É necessário 
que haja maior reflexão e interação com a sociedade, 
que se componha uma Comissão para mostrar ao povo 
brasileiro qual realmente é o nosso papel e quanto 
custa cada Parlamentar. 

É mentiroso afirmar, como faz o Líder do PT, que 
não há pressão no que diz respeito à votação. V.Exas. 
votam com a pressão da sociedade. E assim estão 

votando, Deputado Fontana. V.Exas. votam com a 
pressão da sociedade, mas dizem que estão votando 
com a consciência. 

Sr. Presidente, V.Exª devia ter convocado uma 
cadeia nacional para explicar a sociedade que a nossa 
convocação teria início a partir do dia 16 de janeiro, e 
não de 16 de dezembro.

O Governo do PT, o mais corrupto da história 
da República, foi quem provocou, para que tivesse a 
oportunidade de, em sendo convocado o Congresso, 
obviamente nos colocar contra a sociedade. E aí fica 
mais fácil fazer o povo esquecer o “valerioduto” e todos 
os escândalos e a grande gangue instalada neste País 
para usurpar o dinheiro da população.

Peço que a proposta relativa ao recesso parla-
mentar seja repensada pela Mesa, que seja criada 
uma Comissão para melhor analisá-la e que a Casa 
não aja sob emoção. Aliás, o que vai dizer a socieda-
de? Que o Parlamento é um local de se fazer tapioca 
bem rápido? Não. Se está errado o tempo de recesso, 
vamos refletir, para podermos agir coerentemente com 
os nossos eleitores, com o povo brasileiro.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Pompeo 
de Mattos, que falará a favor da matéria.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, primeiro faz-se necessário tentar compreender e, 
se possível, esclarecer a convocação extraordinária.

Li no Correio Braziliense: Juiz Manda Cortar Ponto 
de Gazeteiros. Essa manchete passa à opinião públi-
ca a idéia de que os Deputados são gazeteiros, que 
o Presidente da Câmara não faz descontos no salário 
dos Parlamentares e que um juiz veio aqui e mandou 
fazer o que o Presidente não fez. Mas isso é culpa 
nossa, não é do juiz, porque o que o juiz está fazen-
do é reflexo do que pensa a sociedade de nós. O juiz 
tão-somente deu eco a esse pensamento, por nossa 
culpa, máxima e absoluta culpa nossa, por não saber-
mos esclarecer devidamente as coisas.

O que ocorre? A Câmara dos Deputados foi con-
vocada extraordinariamente de 16 de dezembro de 
2005 a 15 de janeiro de 2006, de maneira pro for-
ma, tão-somente para legitimar o trabalho da CPMI 
dos Correios, da Comissão Mista de Orçamento e do 
Conselho de Ética. Nesse período não haveria ses-
são, não haveria votação, não haveria deliberação e 
não haveria registro de presença. Conseqüentemente, 
não haveria pagamento. Ninguém recebeu nada nes-
ta Casa por esses 30 primeiros dias de convocação. 
Quem não veio não tem o que devolver, e quem veio 
nada recebeu. Isso, porém, não foi esclarecido para 
a opinião pública.
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O que é fato e verdade é que a segunda etapa 
é convocação obrigatória, e começou ontem. Aí, sim, 
os Deputados têm de vir – e vieram. Quem não vier 
terá desconto no salário, e, se não vier a um terço das 
sessões, corre o risco de perder o mandato. Isso, no 
entanto , não foi explicado para a sociedade, e a im-
prensa filmou o plenário vazio, como se o Deputado 
tivesse de estar presente. 

Pois bem. Não fui convocado para estar presen-
te, embora tenha vindo. Mas ainda que tivesse sido, 
a minha presença não teria sido contada, porque não 
havia painel eletrônico. 

Então, vamos esclarecer os fatos: essa medida 
do juiz é inócua, não vale, não existe, não tem funda-
mento, porque a convocação não era remunerada, não 
tinha pagamento e, se não tem pagamento, não tem 
o que descontar.

Dito isto, Sr. Presidente, quero avançar um pou-
co mais nesta minha intervenção para perguntar o 
seguinte: quem sabe se, nesse caso, equivocado na 
minha opinião, não tenha faltado comunicação entre a 
Casa e a sociedade, e a mídia não soube ou não quis 
entender tudo isso? Talvez a falha de comunicação 
tenha sido nossa. 

A verdade é que esse episódio serviu para que 
a Casa refletisse sobre 2 aspectos. Primeiro, o tempo 
do recesso. Noventa dias é muito. A sociedade não 
entende, e não acredito que alguém tenha argumen-
tos suficientes e convincentes para justificar o reces-
so de 90 dias. Por conta disso, defendemos, sim, um 
recesso de 45 dias.

Chamo a atenção de V.Exª, Deputado Inocêncio 
Oliveira, que foi um grande Relator – e ouvi atentamente 
o nobre Deputado Rodrigo Maia -, para fazer tão-so-
mente uma observação sobre o seu douto parecer. Se 
tivermos recesso de 30 de dezembro a 31 de janeiro, 
provavelmente de 25 a 30 de dezembro haverá um 
recesso branco. É a advertência que faço a V.Exª Não 
estou pedindo para V.Exª mudar, mas quero descarre-
gar a minha consciência repetindo que haverá reces-
so branco. A imprensa, então, vai nos criticar, dizendo 
que os Deputados tinham de estar trabalhando entre 
o Natal e o Ano-Novo e que estão gazeteando. 

Temos de ter a coragem de levar em considera-
ção o recesso do Natal, sem esquecer o que disse o 
Deputado Henrique Fontana: não haverá recesso, não 
importando Natal e Ano-Novo, se a Câmara não votar 
o Orçamento. Com essas duas medidas, acredito que 
nos equilibraremos. 

Eu precisava vir à tribuna dizer isso, para que, 
no futuro, não venham nos cobrar, porque aprovamos 
que entre o Natal e o Ano-Novo os Deputados não têm 
recesso e, mesmo estando dentro do período normal 

de atividade, não comparecemos. A imprensa, nesse 
caso, não vai perdoar, e a sociedade vai jogar isso na 
nossa cara.

Novamente saúdo Casa pela aprovação da não-
remuneração da convocação extraordinária. No meu 
Município, Santo Augusto, faz anos que não há remu-
neração para esse tipo de convocação; na Capital do 
meu Estado, Porto Alegre, há muito não há remunera-
ção extra para convocação extraordinária, e a Assem-
bléia Legislativa do Rio Grande do Sul, por iniciativa 
do Deputado Estadual Ciro Simone, do PDT, com a 
aprovação quase que unânime dos Parlamentares, 
não tem pagamento para convocação extraordinária. 
O meu Estado já deu exemplo e, agora, o Congresso 
Nacional segue na mesma linha. Vejo isso como um 
ponto positivo. Quem sabe começaremos a recuperar 
um pouco do espírito público desta Casa? 

A crise estava no Palácio e veio para cá. Agora, 
com a atitude que tomamos, vamos devolver a crise 
para o Planalto. 

Muito obrigado. 
 O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 

a palavra.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
um apelo, por intermédio de V.Exª, a todos os colegas 
Parlamentares: vamos abrir mão das inscrições, pois 
muitos querem votar imediatamente. 

É o apelo que faço.
 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-

ção o requerimento.
 O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 

a palavra.
O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, temos um 
destaque para fazer antes do encerramento da discus-
são. Por isso, peço a V.Exª um minuto para conversar 
com o Líder do PT, a fim de saber se é possível propor 
um destaque em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Perfeita-
mente, Deputado.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência vai votar o requerimento de encerramento da 
discussão em seguida. O Líder do PSDB pediu um mi-
nuto para fazer uma consulta ao Líder do PT.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Sr. Presidente, 
nesse minuto o PTB pode usar um pouco a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Pois não. 
Seja breve, Deputado Nelson Marquezelli.
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Antes, porém, informo aos Srs. Líderes, às Sras. 
Deputadas e aos Srs. Deputados que vamos votar a 
matéria hoje. A Presidência terá toda a flexibilidade, 
toda a tolerância para permitir o pronunciamento de 
quantos Líderes queiram se manifestar. Está aberta 
a qualquer tipo de acordo, inclusive o suscitado pelo 
Deputado Rodrigo Maia. Não há nenhum impedimento 
para que isso aconteça. Agora, qualquer medida que 
resulte na demora da votação, evidentemente, prenderá 
por mais tempo no plenário as Sras. Deputadas e os 
Srs. Deputados, mas vamos votar a matéria hoje.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a pa-
lavra o Deputado Nelson Marquezelli.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, in-
formo à Casa que fiz uma pesquisa sobre o recesso 
parlamentar nas Constituições. Na Constituição de 
1824, o período de recesso correspondia a 8 meses; 
na de 1891, também a 8 meses; na de 1934, a 6 me-
ses; na de 1937, a 8 meses; na de 1946, a 88 dias; 
na de 1967, a 121 dias; na Constituição de 1969, o 
Congresso Nacional se reunia de 31 de março a 30 
de novembro, então, o recesso era de 120 dias; na de 
1969, novamente, de 1º de março a 30 de julho e de 
1º de agosto a 5 de dezembro, 85 dias, e, finalmente, 
na de 1988, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º 
de agosto a 15 de dezembro. São esses os períodos 
de recesso parlamentar ditados pelas Constituições 
até a presente data. 

Sr. Presidente, no último dia 9, segunda-feira, 
quando para cá me dirigia, dei uma entrevista que 
durou 7 ou 8 minutos, mas ela foi editada e passou a 
ter menos de 1 minuto. Naquela ocasião, disse que o 
legislador, os membros do Judiciário e os professores 
são os únicos que mantêm recesso e férias de 1 mês 
– o Judiciário e o Legislativo têm 60 dias de recesso 
e mais 30 dias de férias. 

Na mesma entrevista, afirmei que o Parlamentar 
é diferente de outros trabalhadores, porque sua contra-
tação ocorre por meio do voto. Depois de sua filiação a 
um partido e de ser escolhido candidato, o Parlamentar 
faz um contrato verbal com seus eleitores. E, no dia no 
pleito, das 8h às 17h, em São Paulo, por exemplo, 100 
mil pessoas precisam votar no candidato para que ele 
seja eleito. Se quem for eleito cumprir o contrato, for 
ético e trabalhador, após 4 anos, poderá se candidatar 
novamente, receber o voto dos eleitores e ser eleito, 
ou não recebê-los e ir para casa, sem aviso prévio, 
sem carteira assinada, sem qualquer indenização e, 
em alguns casos, com dívidas.

Então, o Parlamentar é diferente do engenhei-
ro, do advogado, do caminhoneiro etc., porque não 
é contratado pela CLT nem selecionado por concur-

so público. O trabalho do Parlamentar não tem hora, 
pode ser à tarde, à noite, nos finais de semana. E o 
legislador estabeleceu recesso para os trabalhadores 
dessas 3 categorias que usam mais a cabeça do que 
os braços. 

Recesso não é férias, é um período para que o 
Parlamentar possa se reciclar, sair deste ambiente, 
visitar suas bases, ir para a praia ou para algum outro 
lugar para trabalhar, reciclar-se e, ao retornar para um 
novo período, poder se posicionar de acordo.

O que temos de fazer nesta Casa, Sras. e Srs. 
Deputados, é melhorar nossa qualidade de voto, temos 
de nos preparar para votar melhor. 

Quero dar uma satisfação aos meus eleitores 
que não entenderam a reportagem. Tive o desgosto 
de ser comparado com qualquer tipo de Parlamentar, 
com algum tipo de investidor. Eles me conhecem, e 
sabem quem sou e como trabalho. Não tenho receio 
de vir à tribuna dizer que este tipo de projeto não dá 
para acompanhar.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vou enca-

minhar a votação do requerimento de encerramento 
da discussão. Mas, antes, diante do pronunciamento 
dos Líderes, que inclusive participaram da discussão 
de ontem, em minha casa, e de hoje, no gabinete da 
Presidência, quero dizer, minhas estimadas Deputadas 
e meus estimados Deputados, que é evidente que es-
tamos discutindo e votando esta matéria numa situa-
ção extraordinária, anormal, distinta da vida política 
e institucional do Congresso Nacional e da Câmara 
dos Deputados. 

Não estamos vivendo uma situação de norma-
lidade. Testemunhamos hoje mais de uma dezena de 
Deputadas e Deputados registrarem da tribuna a in-
dignação e a preocupação com aquilo que alguns che-
garam a classificar de infâmias e calúnias, as críticas 
assacadas contra a Casa.

Portanto, não podemos deixar de estabelecer o 
nexo necessário entre os discursos que ouvimos na 
tarde de hoje e a matéria que estamos votando nes-
ta noite. Não é possível separar essa realidade, que 
provoca os discursos de indignação, de uma outra 
realidade, que nega, também muitas vezes pelos dis-
cursos, a existência da anomalia e da anormalidade 
da situação extraordinária na vida dos indivíduos. O 
homem nascido na roça, como eu, sabe que, quando 
se é picado por uma serpente, por mais que se exter-
mine a serpente 10 vezes, não se dispensa a devida 
aplicação da vacina contra essa picada. Por mais que 
tenhamos, numa situação como esta, indignação, não 
podemos dispensar medidas necessárias para proteger 
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o mandato de cada um, para proteger a Instituição e 
para proteger a democracia. 

Portanto, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
quando votamos matérias dessa natureza é preciso 
levar em conta o que é ficção e o que é direito con-
creto, de fato. Talvez os mais novos, não só em idade, 
mas em mandato, não saibam, mas os que estão aqui 
desde 1991 sabem que o recesso tem sido, para nós, 
uma ficção. Em 16 anos, desfrutamos de 2 recessos 
apenas. Em todos os demais, houve a chamada con-
vocação extraordinária. 

Lembro-me das razões, uma por uma, de estar-
mos aqui nos dias 3, 4, 5 de janeiro, convocados ora 
pelo Presidente Luís Eduardo, ora pelo Presidente 
Inocêncio Oliveira, ora pelo Presidente Michel Temer. 
Esse recesso transformou-se num fator de desgaste, de 
pressão, de campanha e, ao mesmo tempo, tornou-se 
apenas uma ficção para os que exerciam e continuam 
exercendo seu mandato. 

Votar, discutir, deliberar sobre esta matéria, creio, 
não é motivo de regozijo, de triunfo, de celebração, é 
o desafio de quem tem vida pública, de quem tem res-
ponsabilidade com a democracia, com os interesses 
da população. Em determinados momentos, nossas 
atividades exigem renúncias e sacrifícios, o que, tal-
vez, não ocorra em outras atividades. 

Tenho a responsabilidade de ter posto a matéria 
na Ordem do Dia. E não renuncio a essa responsabi-
lidade nem às suas conseqüências diante de nenhu-
ma das senhoras e de nenhum dos senhores. Mas, ao 
mesmo tempo, devo registrar que não tenho qualquer 
interesse pessoal ou político no debate, na discussão, 
na votação ou na decisão dessas matérias. Procurei 
conduzi-las dentro das circunstâncias que me eram 
permitidas, da forma mais ampla e democrática pos-
sível, ouvindo os Líderes partidários, e, sempre que 
possível, ouvindo um ou outro Deputado nesses últimos 
dias. Posso dizer também que a votação e deliberação 
dessa matéria foi por mim anunciada quando aqui dei 
conhecimento da convocação extraordinária, no dia 15 
de dezembro do ano próximo passado. 

Essa é uma situação que exige de nossa parte 
equilíbrio, maturidade e espírito de unidade em defe-
sa da Instituição. Aqui, ninguém vai se salvar nem se 
levantar do chão arrancando os próprios cabelos. O 
que está em jogo nessa votação não é o interesse de 
um Deputado, não é o interesse de um partido, mas o 
interesse de todos, o interesse da Instituição. E somen-
te sob esse ponto de vista e essa ótica, essa matéria 
pode e deve ser votada. 

Então, vamos ter paciência e concluir a votação 
com elevado espírito de responsabilidade, que sei é a 

marca de quem representa o povo brasileiro e carrega 
sobre seus ombros esse compromisso.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Se o Depu-
tado Ronaldo Dimas encerrou sua consulta, vou passar 
à votação do requerimento.

 O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não sei se 
o momento é único, mas creio que é apropriado. Os 
Líderes da base de apoio ao Governo e também da 
Oposição estão conversando. Não conversamos com 
todos ainda. Como algumas bancadas não tiveram 
oportunidade de firmar convicções e como ainda há 
espaço de negociação entre as várias bancadas, ha-
veria a possibilidade, a não ser que haja alguma con-
testação – e daí o apelo seria destinado a V.Exª – de, 
após encerrado o prazo de discussão, suspendermos 
a sessão para que haja nova reunião com V.Exª e os 
Líderes amanhã pela manhã para produzirmos even-
tuais ajustes finais. 

Há uma dose de insegurança da minha parte, visto 
que não falamos com todos, tampouco com V.Exª Mas, 
como estamos caminhando para o processo de vota-
ção, e como aqui tenho o dever de relatar também para 
V.Exª esse sentimento, creio que V.Exª poderia – quem 
sabe? -, se julgar adequado, tomar essa iniciativa, que 
talvez encontrasse apoio em todas as bancadas. E, 
daí, com maior tranqüilidade e, portanto, com maior 
segurança a Casa daria esse importante passo. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Não vejo 
problema algum nisso. Também podemos fazer a se-
guinte escolha: esperar que uma emenda constitucional 
com esse conteúdo seja aprovada amanhã no Senado 
Federal e venha para nossa apreciação. O Presidente 
do Senado declarou hoje que amanhã poderá votá-
la, para os senhores terem noção do nível da disputa 
política a que chegamos em torno não apenas desta, 
mas de outras questões.

 O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as palavras 
de V.Exª comoveram seus companheiros no plenário. 

Mas, Sr. Presidente, pelo que estou informado – e 
por isso requeiro informação a V.Exª -, a PEC nº 347-B 
já constava do edital da convocação extraordinária. En-
tão, é bom que fique claro que, no ato da convocação 
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extraordinária, já se pensou em submeter essa matéria 
ao Plenário da Câmara dos Deputados. 

A repercussão negativa da convocação veio de-
pois da publicação do edital. Somos pressionados, 
sim, recebemos pressões democráticas e devemos 
recebê-las, mas temos de recompor algumas coisas.

Não estamos saindo correndo para improvisar 
algo. Já era objeto da preocupação da Câmara dos 
Deputados e do seu Presidente a discussão dessa 
matéria. Não imagino, portanto, que tenhamos, de 
repente, de examinar de maneira – no meu ponto de 
vista – precipitada uma emenda aglutinativa que a 
todo o instante está sendo alterada. Ficará a votação 
do Orçamento a impedir o recesso ou não? E se ficar, 
não estará a Maioria, então, acabando com o direito 
de obstrução da Minoria? 

Essa é uma matéria relevante que tem de ser de-
batida. Não estamos discutindo mais recessos nossos, 
pois estamos no último ano de nossos mandatos. Não 
estamos legislando em causa própria e não precisamos 
demonstrar nada. É o calendário eleitoral que demons-
tra. “Não podemos condenar as gerações futuras às 
nossas leis”. Essa minha frase não é original. Está lá 
no preâmbulo dos revolucionários franceses na primei-
ra constituição republicana francesa: “Não podemos 
condenar as gerações futuras às nossas leis”. 

Estamos falando de gerações futuras e de políti-
cos brasileiros que deverão se orgulhar de afirmar que 
são políticos, como eu me orgulho de o ser, e assim 
continuarei agindo. 

Apelo para V.Exª no sentido de que não ponha a 
matéria em votação nesta noite. (Palmas.) Ela consta 
do edital de convocação da sessão extraordinária. Já 
era objeto previsto para nosso debate. Não temos por 
que nos precipitar. Devemos seguir o curso do nosso 
trabalho, como disse bem o Deputado Manato. Nin-
guém vai imaginar, até que exista uma suspeita, que 
queremos receber ajuda de custo por alguma coisa. 
Já está decidido.

Estou sendo redundante, Sr. Presidente, e peço 
desculpas, mas realmente a sua emoção acabou con-
tagiando a todos nós. Não devemos, porém, ter precipi-
tação na votação dessa matéria. Devemos tratá-la com 
a compostura que se exige da Câmara dos Deputados 
e que nós somos os primeiros a defender e praticar.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 

a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Deixe-me aduzir um 
comentário, Sr. Presidente. Não podemos nos intimidar 

com o Senado, até porque a convocação é de ambas 
as Casas. Se o Senado quiser aditar alguma coisa, vai 
precisar consultar V.Exª E V.Exª sabia – eu o alertei na 
época da convocação – que estávamos caminhando 
para o desgaste. Disse que o Executivo tentaria jogar 
o seu desgaste nesta Casa, e lamentavelmente con-
seguiu fazê-lo.

Sr. Presidente, vamos ter tranqüilidade e parcimô-
nia, porque a convocação extraordinária não termina 
hoje. Sugiro esperarmos até amanhã. Isso é de bom 
alvitre e de boa consciência. Portanto, Presidente, faça 
aquilo que está pensando sem se incomodar com o 
Presidente do Senado, que tem os seus problemas lá, 
e nós temos os nossos cá. (Palmas.)

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vou votar o 
requerimento; depois decidiremos o próximo passo.

O SR. ROBERTO FREIRE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos en-
cerrar a discussão e decidir depois se votaremos hoje 
ou amanhã. Encerre a discussão, Sr. Presidente, vote 
o requerimento de encerramento de discussão. Isso 
é fundamental. 

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se todos os 
partidos estão de acordo com o adiamento, todos os 
Líderes podem retirar o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem a pala-
vra, pela ordem, o Sr. Deputado Luiz Antonio Fleury.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de fazer uma observação. Está clara para 
mim, Sr. Presidente, a vontade política demonstrada 
nesta Casa no sentido de que haja uma redução no 
prazo dos recessos parlamentares. Parece-me ser 
mais adequado deixar para amanhã essa discussão, 
como propôs o Deputado Miro Teixeira. Parece-me 
também importante que não se encerre a discussão 
no dia de hoje, Sr. Presidente, porque amanhã teremos 
uma reunião de Líderes. Tudo indica que caminhare-
mos para um acordo final, que será votado amanhã. 
Mas, se encerrarmos a discussão hoje e surgir um fato 
novo que não tenhamos conseguido identificar até o 
presente momento, não poderemos voltar ao assunto; 
teremos apenas que votar. Portanto, peço a V.Exª que 
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deixemos o encerramento da discussão e a votação 
para amanhã. É a proposta do PTB. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 

a palavra.
O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, que-
ro deixar uma coisa bem clara. Há pouco, ouvimos o 
Líder do PT falar em férias. Se alguém recebe férias 
aqui deve ser somente ele, porque não recebemos um 
terço de férias, aquilo que recebe todo trabalhador bra-
sileiro, de acordo com a CLT. Não temos aqui o mes-
mo padrão jurídico dessa contratação. Então, férias é 
um termo que absolutamente não pode ser utilizado 
por Parlamentares, porque isso não existe nem aqui 
na Câmara dos Deputados nem no Senado. Estamos 
tratando de recesso.

E o tema recesso parlamentar já foi bastante 
discutido, e todos nós achamos justo que haja efetiva-
mente uma redução. Mas, por outro lado, a proposta 
que foi apresentada, depois de muito estudada pelo 
Deputado Inocêncio Oliveira, faz com que permane-
çamos de certa forma com esse constrangimento que 
hoje existe junto à sociedade. Porque vai chegar o dia 
30 de dezembro, que é o início, já passado o Natal. No 
Natal, provavelmente, poucos Parlamentares estarão 
aqui. E a imprensa teria muito mais ainda o que falar, 
pois os jornalistas chegarão aqui para fazer suas ma-
térias, mas não estaremos trabalhando. Os próximos 
Parlamentares também não estarão. Então , ficaremos 
sujeitos a novas ações que, sem dúvida alguma, nos 
prejudicarão diretamente.

Sr. Presidente, para chegarmos a um consenso 
em relação a essa data, vejo que há concordância de 
todos os Líderes e do Plenário no sentido de que adie-
mos a discussão sem porém encerrá-la. Se isso não 
for possível regimentalmente, poderemos derrotar o 
requerimento de encerramento de discussão que está 
sobre a mesa. Se for possível, gostaríamos de retirar 
o requerimento. Senão, poderemos derrotá-lo. V.Exª 
encerraria a discussão hoje. E amanhã, sob seu co-
mando, faremos outra reunião para ver se chegamos 
a um consenso com relação à votação dessa PEC tão 
importante para o País, como V.Exª bem disse. 

Sr. Presidente, essa é a posição do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para pou-

par energia e tempo do Plenário, proponho o seguinte: 
a Presidência, com a concordância dos Líderes que 
subscreveram o requerimento de encerramento da 
discussão, retirará o requerimento, porque é condição 
para a modificação da matéria antes do início da vota-

ção, e convocará reunião das Lideranças partidárias 
para amanhã, às 10h, a fim de submeter naturalmente 
a matéria à apreciação de V.Exas. 

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Uma sugestão, Sr. 
Presidente. Que tenhamos um horário de votação 
amanhã. Não precisa ser na sessão vespertina; pode 
até ser antes. 

Quero registrar que não vou me opor ao acordo. 
Poderíamos votar a matéria hoje, de acordo com o tex-
to assinado pelo Relator, mas é óbvio que não vamos 
nos opor a um acordo da maioria. 

O SR. ROBSON TUMA – Ah! O PT não é mais 
governo. 

O SR. HENRIQUE FONTANA – Nós queremos 
votar agora. V.Exª quer votar agora? Por mim está 
tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Ordem 
do Dia terá início às 16h. 

O SR. HENRIQUE FONTANA – O Deputado Ro-
bson Tuma está aqui apoiando. Tenho direito ou não 
de manifestar a posição da bancada do PT?

O SR. ROBSON TUMA – Quer fazer gracinha?
O SR. HENRIQUE FONTANA – Não senhor! Não 

senhor! Quero ter o direito de expressar a posição da 
minha bancada! E V.Exª que expresse a sua posição. 
É disso que se trata.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia passa a palavra ao Deputado Miro Teixeira, para 
uma questão de ordem, e solicita ao Deputado Robson 
Tuma e ao Deputado Henrique Fontana que prestem 
atenção às palavras do Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a minha questão 
de ordem está, no meu ponto de vista, esclarecida por 
V.Exª nessa intervenção final. Eu imaginava exatamen-
te isso. E vou falar apenas para deixar isso bem claro 
nas notas taquigráficas. Que não se votasse o reque-
rimento ou que ele fosse retirado, mas a discussão 
permanecesse em aberto; e que se pudesse amanhã 
apresentar alguma outra emenda aglutinativa unindo 
o pensamento do Plenário.

Estamos todos de acordo com o edital de convoca-
ção da sessão extraordinária, que pautou essa matéria 
antes de qualquer coisa. Mas agora vamos fazer algo 
que realmente resista a críticas fundamentadas que 
possam ser levantadas num futuro muito próximo. 

Sr. Presidente, V.Exª está de parabéns por não 
se deixar levar por essa pressão da Presidência do 
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Senado. Essa pressão não é democrática. Pressão 
democrática é a pressão das ruas, e V.Exª durante 
muitos anos ajudou a fazê-la.

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, eu não 
consigo falar. Eu acho que eu estou na fila. Eu respei-
tei os outros.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – V.Exª não 
está na fila. V.Exª tem preferência como Líder. 

O SR. RODRIGO MAIA – Eu não tenho prefe-
rência alguma.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como Lí-
der, sim.

O SR. RODRIGO MAIA – Eu pediria apenas que 
fosse respeitada a ordem de inscrição para aqui falar. 
Não quero ter preferência nenhuma. Quero que a fila 
ande de forma correta.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Pois bem. 
V.Exª tem a palavra. 

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, concordamos 
com a decisão de V.Exª e esperamos que amanhã a 
Casa possa caminhar em direção a um relatório que 
resolva definitivamente as questões que desgastam e 
incomodam a todos os Parlamentares e à sociedade, 
o que será possível graças à proposta apresentada 
por nosso partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Esta Pre-
sidência lembra aos Sr. Líderes que amanhã, além 
desta matéria, constarão da Ordem do Dia as seguin-
tes matérias: PEC nº 7, Projeto de Lei nº 735, PEC 
nº 347, continuação da votação em primeiro turno da 
PEC nº 7-B e discussão em primeiro turno das PECs 
nºs 536 e 199.

São essas as matérias, para conhecimento do 
Plenário e dos Srs. Líderes.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esclare-
ço aos colegas que ainda permanecem neste plenário 
e aos que nos ouvem pela TV Câmara e Rádio Câmara 
que essa emenda aglutinativa não é de nossa autoria. 
Trata-se de um amplo entendimento dos Líderes de 
diferentes partidos com assento na Casa, por unani-
midade. Tanto é verdade que fui voto vencido na parte 
concernente à Sessão Legislativa, que só deveria ser 
encerrada depois de votada a Lei Orçamentária Anual. 
Por quê? Porque assim não haveria problema com o 
dia 30 de dezembro. Essas datas não são aleatórias. 

Vou provar amanhã, na reunião do Colégio de Líderes, 
que não há como determinar o dia 30 de dezembro, 
por um princípio muito simples: se encerrarmos no dia 
20 de dezembro, como muitos querem, vamos pagar 
4 ajudas de custo no período de 10 dias. Se for pagar 
ajuda de custo para os que vão trabalhar 5 dias, serão 
2 ajudas de custo. Além disso, a lei vai ficar capenga, 
visto que só prevalecerá em 2011, porque não podemos 
subtrair tempo de nenhum Parlamentar eleito constitu-
cionalmente para cumprir 4 anos de mandato. 

Sr. Presidente, não tem saída. Estudamos exaus-
tivamente o assunto. A minha primeira proposta, que 
coincide com a da Comissão Especial, tão bem presi-
dida pelo Deputado Orlando Desconsi, e com a exce-
lente relatoria do Deputado Isaías Silvestre, sugere o 
período de 15 de dezembro a 15 de janeiro. Mas, nes-
se caso, cria-se um interstício. Muitos Parlamentares 
podem ser derrotados na eleição – Deus nos livre de 
que isso aconteça! -, mas o fato é que a renovação 
tem sido em torno de 40%. Então, esse Congresso terá 
de ser chamado aqui para passar 8 dias e receber por 
2 convocações, enquanto outros receberão por mais 
2, chegando a 4 convocações em pouco mais de 10, 
15 dias. 

Sr . Presidente, isso não é possível. 
Além do mais, uma coisa fundamental precisa ser 

dita nessa hora. A redução do recesso parlamentar fará 
com que diremos que haverá recesso mesmo! Será o 
recesso real e não esse fictício. Lembro que nos últimos 
16 anos só 2 vezes houve recesso: em 2002 e 2005. 
A partir de 1990, não tivemos mais recesso regular. 
Agora, com a fixação dos 30 dias de dezembro e dos 
15 dias de julho, aí, sim, haverá recesso regular.

Não me importa se outro Parlamento tem 120 
ou 115 dias. Isso traduz a realidade de cada país. No 
entanto, a realidade brasileira é de que o Congresso 
Nacional, pelas prerrogativas que possui, pelo fato de 
o sistema ser presidencialista e o modelo parlamen-
tarista, tem de funcionar quase continuamente. Caso 
contrário, não pode fazer face às atribuições que lhe 
são dadas pela Constituição de 1988, não poderá 
exercer o poder legiferante nem tampouco o poder de 
fiscalização. 

O SR. BARBOSA NETO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exª 
a palavra.

O SR. BARBOSA NETO (PSB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com orientação de meu par-
tido.
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O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro meu 
voto “sim” na votação nominal de hoje à tarde. 

O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Deputado 
Isaías Silvestre é o Relator da matéria e ainda não se 
pronunciou sobre ela porque não teve oportunidade. 
Mas, como os Líderes têm preferência, tem a palavra 
primeiramente o Deputado Sarney Filho, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PV.

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço desculpas ao 
Deputado, mas quero aproveitar para dizer que o fato 
de não termos votado hoje a emenda constitucional não 
significa que esta convocação e o dia de hoje não sejam 
históricos. É um dia a ser comemorado porque hoje a 
Câmara deu um passo à frente. Não queria que esse 
resultado inconcluso da votação da emenda constitu-
cional passasse à sociedade a impressão de que não 
tivéssemos avançado no rumo que ela deseja.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Ricardo Barros, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno.

O SR. DIMAS RAMALHO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) – Tem 
V.Exª a palavra.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi ampla-
mente discutido hoje à tarde, na reunião de Líderes, o 
relatório do Deputado Inocêncio Oliveira, baseado no 
relatório do Deputado Isaías Silvestre. Houve consenso. 
Ao transferirmos esta votação para amanhã, reabrire-
mos a discussão no Colégio de Líderes. De qualquer 
maneira, quero saudar V.Exª, o nobre Presidente Aldo 
Rebelo e os Líderes, porque conseguimos hoje votar 
um projeto muito importante que acaba com esse tipo 
de remuneração.

Srs. Líderes, feito o acordo, votaremos a matéria 
amanhã à tarde. Pela manhã, concluiremos os acordos 
durante a reunião de Líderes. Mas pode ocorrer que, 
à tarde, alguns acordos sejam rompidos e tenhamos 
de voltar à discussão. Quem sabe, não votaremos ne-
nhum projeto.

O projeto está bem elaborado. Nós o apoiamos 
hoje e vamos defendê-lo amanhã.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) – Tem 
a palavra o Relator da matéria, Deputado Isaías Sil-
vestre.

O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, podemos festejar o que foi produzido aqui 
hoje e na reunião de Líderes. Há 10 anos esse projeto 
está tramitando na Casa. Em 2003 foi constituída uma 
Comissão Especial, da qual o Presidente Orlando Des-
consi foi o Presidente e eu, o Relator. Sempre estive-
mos, durante esses 3 anos, pedindo que colocassem 
esse projeto na pauta de votações. Pacientemente, hoje 
peregrinamos pelas reuniões aqui produzidas e che-
gamos a um consenso de que devemos discutir mais 
profundamente a matéria. E fiz questão de não fazer 
nenhuma interferência durante as discussões.

Hoje houve um quorum histórico. Somente 16 
Parlamentares faltaram a esta sessão histórica desta 
Casa. Estamos acabando com a ficção do recesso. 
Nunca gozei de recesso de 90 dias aqui na Casa. A 
proposta feita pelo Deputado Nicias Ribeiro, há 10 
anos, está sendo contemplada hoje. 

A Casa está mudando a história no momento cer-
to, em final de legislatura. Estamos mudando a história 
e a vida do Parlamentar com consenso e em respei-
to aos cidadãos – aliás, registre-se a nossa postura 
com relação ao reajuste do salário mínimo, conforme 
proposto hoje. Enfim, estamos sendo coerentes com 
aquilo que fazemos nesta Casa.

Parabenizo o Presidente Aldo Rebelo e o Depu-
tado Inocêncio Oliveira pela discussão ampla, dando 
condição a todos os Deputados para se expressa-
rem.

Não podemos fazer outra alteração além daquela 
proposta no relatório. Não podemos cortar nenhum dia 
de nenhum Parlamentar, senão seremos questionados 
quanto a isso. A Sessão Legislativa, o mandato do 
Deputado encerra-se no dia 31 de janeiro. Não pode-
mos fazer interferência porque do contrário seremos 
questionados quanto a isso. Assim, sim, seria inócua 
essa mudança que estamos propondo aqui.

Amanhã iremos à reunião dos Líderes para dis-
cutir essa proposta. Tenho certeza de que haverá um 
resultado que contemplará todos os Deputados.

Muito obrigado.
O SR. LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) – Tem 

V.Exª a palavra.
O SR. LUCIANO CASTRO (PL-RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na única vo-
tação da noite, do requerimento, votei de acordo com 
a Liderança do partido.
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O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) – O Presi-
dente Aldo Rebelo exclui da pauta da sessão ordinária 
de amanhã a PEC nº 7, de 2003. 

O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) – Tem 
V.Exª a palavra.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um 
breve comentário neste momento. 

Parabenizo esta Casa pela votação de hoje. Logo 
quando entrei aqui como Deputado – este é meu pri-
meiro mandato -, em um grupo de 13 companheiros, 
decidimos não aceitar aquela remuneração relativa à 
primeira convocação. Já na segunda, fomos 16. Agora, 
estávamos em 80 e hoje já estamos em 513.

Esse foi um gesto muito bonito. Estamos todos de 
parabéns. Não é isso que vai mudar nossa vida, que vai 
aumentar ou diminuir o patrimônio, mas vai assegurar 
o patrimônio ético desta Casa. Por isso faço esta ma-
nifestação de apoio. Estou feliz por esta votação.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) – Para-
benizamos o Deputado Vicentinho pelo pioneirismo 
na renúncia à remuneração relativa a convocações 
extraordinárias do Congresso Nacional.

O SR. NEUCIMAR FRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) – Tem 
V.Exª a palavra.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PL-ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queremos 
também parabenizar esta Casa pela votação desta noi-
te. A bancada do Espírito Santo foi unânime ao votar 
pelo fim da remuneração e, com certeza, os Parlamen-
tares estarão acompanhando também essa decisão 
pela redução do recesso parlamentar. 

Mas quero aqui fazer um outro registro. Semana 
que vem receberemos no Estado do Espírito Santo a 
visita do Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimen-
to, para assinar 2 ordens de serviço: a do reinício das 
obras do contorno de Cachoeira do Itapemirim e a da 
construção da travessia urbana de São Mateus, uma 
obra muito importante na BR-101, na região norte do 
Espírito Santo, além de visitar as novas instalações do 
complexo portuário do Estado e as obras que estão 
em andamento, resultantes do trabalho da bancada 
federal que representa aquele Estado no Congresso 
Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) – Quero pa-
rabenizar os Srs. Parlamentares. Há 493 Parlamentares 
presentes neste início dos trabalhos desta convocação 
extraordinária, o que mostra claramente a resposta do 

Congresso Nacional, dos seus Parlamentares, à con-
fiança recebida da população brasileira.

 
V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

 O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) – COM-
PARECEM MAIS Á SESSÃO OS SRS.:

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Total de GOIÁS 1

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 1

 DEIXAM DE COMPARECER À SES-
SÃO OS SRS.:

RONDÔNIA

Miguel de Souza PL 
Total de RONDÔNIA 1

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Total de TOCANTINS 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Total de MARANHÃO 1

CEARÁ

Zé Gerardo PMDB 
Total de CEARÁ 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 1

PERNAMBUCO

José Chaves PTB 
Maurício Rands PT 
Pedro Corrêa PP 
Total de PERNAMBUCO 3

ALAGOAS

José Thomaz Nonô PFL 
Total de ALAGOAS 1

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Total de BAHIA 1
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MINAS GERAIS

Carlos Willian PTC 
Marcello Siqueira PMDB 
Vittorio Medioli PV 
Total de MINAS GERAIS 3

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de ESPÍRITO SANTO 1

SÃO PAULO

Carlos Sampaio PSDB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Total de SÃO PAULO 2

DISTRITO FEDERAL

Osório Adriano PFL 
Total de DISTRITO FEDERAL 1

PARANÁ

José Janene PP 
Total de PARANÁ 1

SANTA CATARINA

Ivan Ranzolin PFL 
Total de SANTA CATARINA 1

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB 
Total de RIO GRANDE DO SUL 1

 O SR. PRESIDENTE (Ricardo Barros) – Encerro 
a sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia 
18, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA

(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE LEI Nº 735-C, DE 2003 

(Do Sr. Beto Albuquerque)

Discussão, em turno único, da Emen-
da do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 
735-B, de 2003, que altera a redação dos 
arts. 165, 276, 277 e 302 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro. Pendente 
de pareceres das Comissões: de Viação e 
Transportes; 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 347-B, DE 1996 
(Do Sr. Nicias Ribeiro e Outros)

Continuação da discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 347-B, de 1996, que dá nova 
redação ao parágrafo 2º do artigo 57 da 
Constituição Federal; tendo pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação, pela admissibilidade desta e das 
de nºs 359/96, 377/96, 46/99, 168/99, 205/00, 
236/00 e 241/00, apensadas (Relator: Dep. 
Luiz Antônio Fleury); e da Comissão Espe-
cial, pela aprovação desta, das de nºs 359/96 
e 377/96, apensadas, e parcial das de nºs 
46/99, 205/00, 236/00 e 241/00, apensadas, 
com substitutivo; e pela rejeição da de nº 
168/99, apensada, pela admissibilidade e, 
no mérito, pela rejeição da emenda ofere-
cida à PEC 205/00, apensada (Relator: Dep. 
Isaías Silvestre).

Tendo apensadas as PECs 359/96; 
377/96; 46/99; 168/99; 205/00; 236/00 e 
241/00.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 536-B, DE 1997 
(Do Sr. Valdemar Costa Neto e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 536-B, 
de 1997, que modifica o artigo 60 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transi-
tórias; tendo pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
admissibilidade desta e das de nºs 312/00, 
105/03, 160/03, 190/03, 216/03, 247/04 e 
415/05, apensadas, com emenda à de nº 
415/05 (Relator: Dep. Vilmar Rocha); e da 
Comissão Especial pela admissibilidade 
das emendas apresentadas, e, no mérito, 
pela aprovação desta, e das de nºs 216/03, 
247/04 e 415/05, apensadas, das emendas 
de nºs 3, 5, 6, 8, 12, 19, 21 e 24, pela aprova-
ção parcial das emendas de nºs 1, 2, 9, 15 a 
17, 20 e 33, na forma do substitutivo, pela 
rejeição das PECs de nºs 312/00, 415/01, 
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105/03, 160/03 e 190/03, e das emendas de 
nºs 4, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 22, 23, 27 a 32, 34 
e 35, e pela prejudicialidade da emenda de 
nº 25 (Relatora: Dep. Iara Bernardi).

Tendo apensadas as PECs nºs 312/00, 
415/01, 105/03, 160/03, 190/03, 216/03, 247/04 
e 415/05.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 199-B, DE 2003 
(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 199-B, 
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 ex-
cluir do monopólio da União a produção, 
comercialização e utilização de radioisó-
topos de meia-vida curta, para usos médi-
cos, agrícolas e industriais; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela admissibilidade (Rela-
tor: Dep. Dimas Ramalho); e da Comissão 
Especial pela aprovação (Relatora: Dep. 
Kátia Abreu).

AVISOS

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS

1. PROJETOS COM URGÊNCIA (Art. 64, § 1º, da 
Constituição Federal)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 5 
Sessões (Ato da Mesa nº 177, de 1989)

PROJETO DE LEI:

Nº 6.370/05 (PODER EXECUTIVO) – Dispõe sobre a 
movimentação e armazenagem de mercadorias im-
portadas ou despachadas para exportação, o alfande-
gamento de locais e recintos, a licença para explorar 
serviços de movimentação e armazenagem de mer-
cadorias em Porto Seco, altera a legislação aduaneira 
e dá outras providências.
SOBRESTA A PAUTA EM: 28/1/06 (46º dia)
ÚLTIMA SESSÃO: 18-1-06

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 5 
Sessões (Art. 216 § 1º, do RICD)

Nº 277/05 (INOCÊNCIO OLIVEIRA) – Acrescenta dis-
positivos ao Regimento Interno e ao Código de Ética e 
Decoro Parlamentar, a fim de permitir o funcionamento 
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar durante o 
recesso parlamentar.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

II– RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, combi-
nado com o art. 132, § 2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso, art. 58, § 1º, do 
RICD: 5 Sessões
COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

Nº 1.541-A/01 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Senhora Santana da 
Comunidade de Jati a executar, pelo prazo de três anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Jati, Estado do Ceará.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.636-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Cultural Comunitária Rui Barbosa a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.802-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que de-
clara a perempção da concessão outorgada à Rádio 
Interior Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média de âmbito regional, na cidade 
de Caxias, Estado do Maranhão.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.851-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação, 
Cultura e Meio Ambiente de Araponga a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Araponga, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06
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Nº 1.876-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que de-
clara a perempção da concessão outorgada à Rádio 
Santana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Santana, Esta-
do da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.891-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Difusão Comunitária Varzea do 
Curral a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Filadélfia, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.918-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Mercosul de Difusão Comunitária a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Pedro Osório, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.929-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza ao Educandário Batista de Porto Velho – EBPV 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.944-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cidade de Mairinque 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade Mairinque, Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.946-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Desenvolvimento Artístico, 
Cultural e Social “Liberdade” a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade Ipuã, Estado de 
São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.952-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-

riza a Associação da Rádio Alternativa FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barra 
do Corda, Estado do Maranhão.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.955-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Fundação Educacional 
Dom Pedro Felipak para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média, na cidade de Ibaiti, Es-
tado do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.958-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Atalaia de Comuni-
cação e Cultura a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Caculé, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.962-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Diamantina a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade Morro 
do Chapéu, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.967-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Proteção e Preservação do Vale 
do Apodi a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade Apodi, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.968-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
Professor Falcão – FM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade Toritama, Estado de 
Pernambuco.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06
Nº 1.972-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural de Comunicação Alter-
nativa a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
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de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de 
São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

 
PROJETOS DE LEI:

Nº 4.746-C/05 (PODER EXECUTIVO) – Institui o Re-
gistro Temporário Brasileiro para embarcações de pes-
ca estrangeiras arrendadas ou afretadas, a casco nu, 
por empresas, armadores de pesca ou cooperativas 
de pesca brasileiras, e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

 
II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: Art. 58, § 3º, combi-
nado com Art. 132, § 2º, DO RICD
Prazo para apresentação de recurso, art. 58, § 1º, do 
RICD: 5 Sessões

 
1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, CON-
TRÁRIOS (Art. 133 do RICD)

 
PROJETO DE LEI:

Nº 4.792-A/05 (ITAMAR SERPA) – Acrescenta dispo-
sitivo à Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor 
sobre a execução no processo trabalhista.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

 
ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE-
DIENTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2006

Dia 18, 4ª-feira

15:00 MARCOS DE JESUS (PFL – PE)
15:25 NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP)

Dia 19, 5ª-feira

15:00 JOSÉ LINHARES (PP – CE)
15:25 SANDRA ROSADO (PSB – RN)

Dia 20, 6ª-feira

10:00 MANINHA (PSOL – DF)
10:25 NEUCIMAR FRAGA (PL – ES)
10:50 COLOMBO (PT – PR)
11:15 LUCI CHOINACKI (PT – SC)

11:40 LUIZ ALBERTO (PT – BA)
12:05 CORONEL ALVES (PL – AP)
12:30 NAZARENO FONTELES (PT – PI)
12:55 MOACIR MICHELETTO (PMDB – PR)
13:20 CARLOS MOTA (PSB – MG)

Dia 23, 2ª-feira

15:00 PAULO PIMENTA (PT – RS)
15:25 SIGMARINGA SEIXAS (PT – DF)
15:50 SANDRO MABEL (PL – GO)
16:15 RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE)
16:40 LUIZ PIAUHYLINO (PDT – PE)
17:05 MARIA DO CARMO LARA (PT – MG)
17:30 JORGE PINHEIRO (PL – DF)
17:55 GUILHERME MENEZES (PT – BA)
18:20 ALCESTE ALMEIDA (PTB – RR)

Dia 24, 3ª-feira

15:00 LEODEGAR TISCOSKI (PP – SC)
15:25 ANSELMO (PT – RO)
Dia 25, 4ª-feira
15:00 ALEX CANZIANI (PTB – PR)
15:25 ALMIR SÁ (PL – RR)

Dia 26, 5ª-feira

15:00 LUIZ CARREIRA (PFL – BA)
15:25 AMAURI GASQUES (PL – SP)

Dia 27, 6ª-feira

10:00 WAGNER LAGO (PDT – MA)
10:25 PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR)
10:50 OSÓRIO ADRIANO (PFL – DF)
11:15 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)
11:40 SARNEY FILHO (PV – MA)
12:05 SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB – MA)
12:30 BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)
12:55 GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB – AP)
13:20 HAMILTON CASARA (PSDB – RO)

Dia 30, 2ª-feira

15:00 PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE)
15:25 JOÃO CORREIA (PMDB – AC)
15:50 EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
16:15 ROBERTO MAGALHÃES (PFL – PE)
16:40 OSVALDO COELHO (PFL – PE)
17:05 MAURO BENEVIDES (PMDB – CE)
17:30 ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)
17:55 JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP)
18:20 WLADIMIR COSTA (PMDB – PA)

Dia 31, 3ª-feira

15:00 DURVAL ORLATO (PT – SP)
15:25 JAIRO CARNEIRO (PFL – BA)
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
 JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

URGÊNCIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.976/05 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 438/2005) – que “aprova o texto 
do Acordo entre a República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Croácia sobre a Isenção 
Parcial de Vistos para Portadores de Passaportes 
Comuns, celebrado em Zagreb, em 25 de fevereiro 
de 2005”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

URGÊNCIA ART. 155 RICD 

PROJETO DE LEI Nº 4.835/05 – do Poder Executivo 
– (MSC 115/2005) – que “institui a Gratificação de 
Condição Especial de Função Militar – GCEF, devida 
aos militares da Polícia Militar e do Corpo de Bom-
beiros Militar dos ex-Territórios Federais do Amapá, 
Rondônia e Roraima e do antigo Distrito Federal, al-
tera dispositivos da Lei nº 10.486, de 4 de julho de 
2002, dispõe sobre a reorganização e a remuneração 
da Carreira Policial Civil dos ex-Territórios Federais 
do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado AGNALDO MUNIZ. 
PARECER: Parecer do Relator pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste e das Emendas 
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 180/04 – do 
Sr. Milton Monti – que “altera a lista de serviços anexa 
à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, 
que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qual-
quer Natureza, de competência dos Municípios e do 
Distrito Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

Concedido prazo ao Relator, nos termos do art. 57, XI, 
do Regimento Interno, em 17/01/2006. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 787/03 – do Sr. Julio Lopes – que 
“institui diretrizes nacionais para a cobrança de tarifas 
para a prestação dos serviços de abastecimento de 
água e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas da Comis-
são de Desenvolvimento Urbano e da Comissão de 
Minas e Energia. 
Vista ao Deputado Vicente Cascione, em 17-1-2006. 

PROJETO DE LEI Nº 2.654/03 – da Sra. Maria do Ro-
sário – que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, o Novo Código Civil, estabelecendo o direito da 
criança e do adolescente a não serem submetidos a 
qualquer forma de punição corporal, mediante a adoção 
de castigos moderados ou imoderados, sob a alegação 
de quaisquer propósitos, ainda que pedagógicos, e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
das. 
Vista ao Deputado Paulo Afonso, em 08/12/2005. 
Discussão iniciada, em 08/12/2005. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-01-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.057/00 – do Sr. Bispo Wanderval 
– que “inclui § 2º no art. 41, da Lei nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, numerando-se como parágrafo 1º o 
atual parágrafo único”. (Apensados: PL 6220/2002, PL 
6180/2002 (Apensados: PL 7363/2002 e PL 3403/2004 
(Apensados: PL 5760/2005 e PL 6020/2005)), PL 
5894/2001, PL 5499/2001, PL 550/2003, PL 1001/2003, 
PL 2699/2003, PL 2454/2003 e PL 754/2003) 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

LOCAL: Plenário 14 do Anexo II. 
HORÁRIO: 10h. 

REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.164/05 – da Sra. Maria Lúcia 
Cardoso – que “altera o inciso I do art. 1º da Lei nº 
9.991, de 24 de julho de 2000, prorrogando até 31 de 
dezembro de 2010, a obrigação de as concessionárias 
e permissionárias de serviços públicos de distribuição 
de energia elétrica aplicarem, no mínimo, cinqüenta 
centésimos por cento de sua receita operacional líquida 
em programas de eficiência energética no uso final”. 
RELATOR: Deputado B. SÁ. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 457-A, DE 2005, DO SENADO 
FEDERAL, QUE “ALTERA O ART. 40 DA  

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVO AO LIMITE 
DE IDADE PARA A APOSENTADORIA  

COMPULSÓRIA DO SERVIDOR PÚBLICO EM  
GERAL, E ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ATO 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
 TRANSITÓRIAS”. 

LOCAL: Plenário 13 do Anexo II 
HORÁRIO: 15h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

I – Definição da agenda dos trabalhos; e
II – Deliberação de requerimentos. 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 1/05 Do Sr. José Pimentel – (PEC 
457/2005) – que “requer sejam convidados presidentes 
de entidades a comparecerem em audiência pública a 
esta Comissão Especial da PEC 457-A, de 2005”. 

REQUERIMENTO Nº 2/05 Do Sr. Isaías Silvestre – 
(PEC 457/2005) – que “requer que seja convidada 
a Entidade ANAMATRA a comparecer em audiência 
pública a esta Comissão Especial da PEC 457-A, de 
2005”. 

REQUERIMENTO Nº 3/05 Do Sr. José Carlos Machado 
– (PEC 457/2005) – que “solicita sejam convidadas as 
autoridades a seguir nominadas para serem ouvidas 
em AUDIÊNCIA PÚBLICA, para esclarecerem aspec-
tos relacionados à PEC nº 457-A de 2005, que trata da 

ampliação da idade para aposentadoria compulsória 
aos 75 anos”. 

REQUERIMENTO Nº 4/05 Do Sr. José Carlos Machado 
– (PEC 457/2005) – que “solicita sejam convidadas as 
autoridades a seguir nominadas para serem ouvidas 
em AUDIÊNCIA PÚBLICA, para esclarecerem aspec-
tos relacionados à PEC nº 457-A de 2005, que trata da 
ampliação da idade para aposentadoria compulsória 
aos 75 anos”. 

REQUERIMENTO Nº 5/05 Do Sr. José Carlos Machado 
– (PEC 457/2005) – que “solicita sejam convidadas as 
autoridades a seguir nominadas para serem ouvidas 
em AUDIÊNCIA PÚBLICA, para esclarecerem aspec-
tos relacionados à PEC nº 457-A de 2005, que trata da 
ampliação da idade para aposentadoria compulsória 
aos 75 anos”. 

REQUERIMENTO Nº 6/05 Do Sr. Júlio Cesar – (PEC 
457/2005) – que “requer seja convidado o Excelentís-
simo Senhor Desembargador João Batista Machado, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí 
e Coordenador indicado pelo Colégio Permanente 
de Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados 
Brasileiros para acompanhar a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 457, de 2005”. 

III – COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

2ª REUNIÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA  
EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 2, Anexo II

Horário: 14h30

PAUTA

A – Relatórios 

PROJETO DE LEI Nº 40, DE 2005-CN que “estima a 
Receita e Fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 2006” – apresentação, discussão e vota-
ção dos Relatórios Setoriais apresentados à Proposta 
Orçamentária para 2006:
1. Poderes do Estado e Representação. 
RELATORA SETORIAL: Senadora LÚCIA VÂNIA 
2. Justiça e Defesa. 
RELATOR SETORIAL: Deputado AMAURI GAS-
QUES 
3. Fazenda, Desenvolvimento e Turismo. 
RELATOR SETORIAL: Deputado ANIVALDO VALE. 
4.Infra-Estrutura. 
RELATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ PRIANTE. 
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5. Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte. 
RELATOR SETORIAL: Deputado WASNY DE ROURE. 
6. Saúde. 
RELATOR SETORIAL: Deputado CLÁUDIO CAJADO. 
7. Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
RELATOR SETORIAL: Senador JOÃO RIBEIRO.
8. Integração Nacional e Meio Ambiente. 
RELATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ CHAVES. 
9.Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 
RELATOR SETORIAL: Deputado NELSON MEU-
RER. 

AVISO Nº 32/2005-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão nº 1.166, de 2005 – TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram referente à auditoria relativa à exe-
cução do Programa de Trabalho 26.782.0230.10CL.0002 
(Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Es-
pírito Santo) – (TC 006.720/2004-1).
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria.

AVISO Nº 40/2005-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, cópia do Acórdão nº 962, de 2005 – TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram, referente ao Levantamento de 
Auditoria nas obras do Complexo Viário Jacu-Pêssego, 
em São Paulo (TC 007.533/2005-1).
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
VOTO: Pela solicitação ao Tribunal de contas da União, 
com fulcro no art. 71, VII, da Constituição Federal, 
esclarecimentos sobre a vigência do Contrato nº 
0020701000, relacionado com as obras de construção 
do Complexo Jacu-Pêssego, e, se for o caso, da ne-
cessidade de incluí-lo no Anexo VI da Lei nº 11.100/05 
(LOA/2005), para que se possa tomar uma decisão 
sobre a matéria, tendo em vista o teor do item 9.5 do 
Acórdão nº 962/2005 (Plenário), com redação altera-
da pelo item 9.2 do Acórdão 1.618/2005 (Plenário), 
e o encerramento da vigência dos Contratos de Re-
passe nºs 0165279-39 (SIAFI 508216) e 0172231-01 
(SIAFI 517967).

AVISO Nº 53/2005-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, cópia do Acórdão nº 1.709/2005 – TCU, 
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentaram, sobre Monitoramento ao Projeto de 
Irrigação Flores de Goiás (TC 003.586/2001-4)”.
RELATOR: Deputado HUMBERTO MICHELES.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: pela manutenção do bloqueio dos recursos 
federais incidente sobre as dotações consignadas no 
subtítulo 20.607.0379.5252.0101 (implantação do pe-
rímetro de irrigação Flores de Goiás com 26.500 ha 
no Estado de Goiás – no município de Flores de Goiás 

– GO), sob responsabilidade da UO 53.101 -Ministério 
da Integração Nacional), na forma indicada no Anexo 
VI da Lei nº 11.100/2005, porém, permita, em caráter 
excepcional, a liberação de recursos para a realiza-
ção de obras emergenciais na Barragem Paranã, de 
modo a garantir as intervenções necessárias e com-
plementares para o enfrentamento do período chuvo-
so 2005/2006, de acordo com os termos do projeto de 
decreto legislativo em anexo.

AVISO Nº 09/2005-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, o Relatório das Atividades do Tribunal 
de Contas da União, referente ao exercício de 2004”.
Aviso nº 07/2005-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do ar-
tigo 71 da Constituição Federal, o Relatório das Ati-
vidades do Tribunal de Contas da União, referente ao 
exercício de 2004. (4º Trimestre).Aviso nº 56/2004-CN, 
que “encaminha ao Congresso Nacional Relatório das 
Atividades deste Tribunal, referente ao 3º trimestre do 
exercício de 2004”.
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria.

MENSAGEM Nº 53/2002-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional o Relatório do resultado da implemen-
tação da Lei nº 10147, de 21 de dezembro de 2000, 
relativamente aos preços ao consumidor dos produtos 
referidos no seu artigo 1º”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREI-
RA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria, uma vez cum-
prida a obrigação estabelecida na Lei nº 10.147.

MENSAGEM Nº 202/2002-CN, que “encaminha ao 
Congresso Nacional o Relatório do resultado da im-
plementação da Lei nº 10147, de 21 de dezembro de 
2000, relativamente aos preços ao consumidor dos 
produtos referidos no seu artigo 1º”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREI-
RA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria, uma vez cum-
prida a obrigação estabelecida na Lei nº 10.147.

MENSAGEM Nº 262/2003-CN, que “encaminha ao 
Congresso Nacional o Relatório do resultado da im-
plementação da Lei nº 10147, de 21 de dezembro de 
2000, relativamente aos preços ao consumidor dos 
produtos referidos no seu artigo 1º”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREI-
RA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria, uma vez cum-
prida a obrigação estabelecida na Lei nº 10.147.

B – Recurso
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Do Sr. Roberto Saturnino “contra a recusa de emendas 
pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização”. (referente ao OF. CCAI nº 96/2005 
de 24 de novembro de 2005, da Comissão Mista de 
Controle das Atividades de Inteligência, com respos-
ta através do Ofício nº P– 469/2005-CMO, de 08 de 
dezembro de 2005). 

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMIS-
SÕES 

EM 17-1-2006: 

Comissão de Agricultura, Pecuária,  
Abastecimento e Desenvolvimento Rural: 

PROJETO DE LEI Nº 3.290/2004 
PROJETO DE LEI Nº 6.468/2005 

Comissão de Constituição e Justiça  
e de Cidadania: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.098/2005 

(Encerra-se a sessão às 22 horas e 22 
minutos.)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.555, de 2005, de autoria 
da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, que dis-
põe sobre os subsídios dos membros do Congresso 
Nacional, apensado ao Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.109, de 2004, do Senhor Deputado Renato Casa-
grande, que dispõe sobre a remuneração dos membros 
do Congresso Nacional.

Revejo, por oportuno, o despacho de apensação 
aposto ao PDC nº 1.555, de 2005, para determinar sua 
desapensação do PDC nº 1.109, de 2004, e posterior 
distribuição às Comissões de Finanças e Tributação 
(Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54, RICD), sujeito à apreciação do 
Plenário e em Regime de Tramitação Prioritário (Art. 
151, II, a, RICD).

Publique-se.
Em 17-1-06. – Aldo Rebelo, Presiden-

te.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.109, de 2004, do Senhor 
Deputado Renato Casagrande, que dispõe sobre a re-
muneração dos membros do Congresso Nacional.

Revejo, por oportuno, o despacho de distribuição 
aposto ao Projeto de Decreto Legislativo nº 1.109, de 
2004, para determinar a inclusão da Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados. Novo despacho: Comissão de 
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD), Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados e Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD).

Proposição sujeita à apreciação do Plenário – Re-
gime de Tramitação Ordinária.

Publique-se.
Em 17-1-06. – Aldo Rebelo, Presiden-

te.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 2.813-A, DE 1997 
(Do Sr. João Pizzolatti)

Altera o artigo 262 da Lei nº 5.869, 11 
de janeiro de 1973, que “Institui o Código de 
Processo Civil”; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania 
pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela re-
jeição (relator: DEP. INALDO LEITÃO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24, II.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Vem, a esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, a proposição em epígrafe de autoria 
do ilustre Deputado João Pizzolatti, tendo por objeti-
vo introduzir dois parágrafos ao art. 162 do Código de 
Processo Civil, a fim de propiciar a devolução de im-
portâncias indevidamente cobradas pelo Poder Público 
em detrimento de particulares.

Justifica o autor:

“Para tornar mais fácil a recuperação 
dos valores, que foram cobrados arbitrária e 
ilegalmente, é que o nosso projeto de lei ins-
titui um simples requerimento ao órgão públi-
co, que procedeu à cobrança indevida, com o 
fim de que este venha a devolvê-la, sem que 
haja a necessidade de novas e demoradas 
demandas judiciais. A economia de recursos, 
que a aprovação desta proposta traria, justifi-
ca plenamente a modificação da sistemática 
processual ora vigente, bem como colocaria 
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um freio à sanha indômita de o Poder Público, 
sempre ávido por recursos, atacar a economia 
dos pobres cidadãos.”

A matéria nos foi distribuída para a análise da 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e mérito, conforme o art. 32, III, a e e do Regimento 
Interno.

A tramitação é conclusiva, razão pela qual, aberto 
o prazo para o oferecimento de emendas, nos termos 
do art. 119 do mesmo estatuto, nenhuma foi apresen-
tada.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

De pronto e objetivamente, no que diz respeito 
à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislati-
va, consideramos que a matéria não tem condições 
de prosperar.

Assim afirmamos porquanto, no que diz respeito 
à constitucionalidade, quando o Poder Público é conde-
nado a devolver importâncias cobradas indevidamente, 
as Fazendas Federal, Estadual ou Municipal, confor-
me o caso e de acordo com o art. 100 da Constituição 
Federal, devem efetuar o débito na ordem cronológica 
de apresentação dos precatórios, salvo se de nature-
za alimentícia, mas nunca através de simples reque-
rimento como pretende o projeto, ao introduzir o § 2º 
ao art. 262 do Código de Processo Civil. 

Ademais, a proposição, no que diz respeito à ju-
ridicidade e à técnica legislativa, procura conferir efei-
tos genéricos às decisões – sentenças ou acórdãos 
– exaradas em casos particulares, de uma forma tec-
nicamente imprecisa, onde se verifica a falta de apuro 
na utilização das expressões, o que certamente trará 
problemas ao aplicador da lei.

A propósito, o local escolhido para a inserção 
pretendida dos parágrafos é, ao nosso ver, inoportu-
no, porquanto o art. 262, do Código de Processo Civil, 
inaugura o Título VI, mais especificamente, o Capítulo 
I, que cuida da “Formação do Processo”, isto é, cuida 
de estabelecer os princípios gerais norteadores do de-
senvolvimento processual. A proposição, por sua vez, 
busca uma medida concreta, voltada para o ressarci-
mento de eventuais prejudicados pelo Poder Público, 
quando este porventura venha a cobrar indevidamente 
importâncias dos cidadãos.

O projeto, ainda, no âmbito da juridicidade, não 
respeita a Lei Complementar nº 95/98, ao estabelecer, 
no seu art. 3º, cláusula de revogação genérica.

No mérito, e em estrita ligação com as consi-
derações anteriores – estão os aspectos imbricados, 
também manifestamos o nosso desacordo: a manei-
ra como a matéria é disposta configura a sua falta 

de oportunidade, a inconveniência e sérias dúvidas 
sobre a sua eficácia. Simples requerimentos não têm 
o condão de harmonizar dúvidas sobre a pretensão 
de tantos interessados. Em outras palavras, aquele 
funcionário da adminstração que viesse a receber os 
requerimentos não teria, certamente, autoridade nem 
competência para deferi-los a partir de decisão judicial 
exarada para um caso particular diverso, mesmo que 
decorrente de um mesmo fato gerador.

Por último, mas não menos importante, a eficá-
cia das decisões judiciais para casos assemelhados 
se dá quando o ingresso em juízo é coletivo – litiscon-
sorcial, ou pela utilização de ações em que o ordena-
mento prevê a generalidade dos seus efeitos – efeitos 
erga omnes.

Isto posto, votamos pela inconstitucionalidade, 
injuridicidade, falta de técnica legislativa e, no mérito, 
pela rejeição do PL nº 2.813/97.

Sala da Comissão, 26 de maio de 2004. – Depu-
tado Inaldo Leitão, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou una-
nimemente pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição 
do Projeto de Lei nº 2.813/1997, nos termos do Pare-
cer do Relator, Deputado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, José Mentor e 
Roberto Magalhães – Vice-Presidentes, Ademir Cami-
lo, Benedito de Lira, Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar 
Schirmer, Claudio Rorato, Darci Coelho, Edmar Moreira, 
Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Ivan Ranzolin, Jamil 
Murad, Jefferson Campos, João Almeida, João Leão, 
José Divino, José Eduardo Cardozo, Juíza Denise 
Frossard, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhylino, 
Maria Lúcia Cardoso, Maurício Rands, Mendes Ribeiro 
Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso, Paulo 
Magalhães, Professor Luizinho, Robson Tuma, Sérgio 
Miranda, Agnaldo Muniz, André de Paula, Coriolano 
Sales, Custódio Mattos, Dr. Rosinha, Fernando Coru-
ja, Iara Bernardi, Isaías Silvestre, Jaime Martins, Júlio 
Delgado, Laura Carneiro, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Ricardo Barros e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2005. 
– Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.925-B, DE 1997 
(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Dispõe sobre a vedação à cobrança de 
pedágio dos veículos registrados no muni-
cípio onde localizam-se postos de pedágio; 
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tendo pareceres: da Comissão de Viação e 
Transportes, pela rejeição deste e dos de 
nºs 78/99, 737/99, 954/99, 1.177/99, 1.310/99, 
1.421/99, 1.847/99, 1.977/99, 1.995/99, 
2.695/00, 3.229/00, 3.444/00, 4.740/98, 
4.144/01, 4.421/01, 4.485/01, 4.545/01, 
5.555/01, 6.264/02, 6.457/02, 6.572/02, 
6.745/02, 6.750/02, 6.790/02, 6.877/02, 
7.062/02, 7.096/02, 7.159/02, 7.447/02, 284/03, 
800/03, 902/03, 984/03, 1.057/03, 1.195/03, 
1.245/03 e 1.762/03, apensados, e das emen-
das apresentadas na Comissão (relator: 
DEP. MÁRIO NEGROMONTE); e da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela inadequação 
financeira e orçamentária deste e dos de 
nºs. 78/99, 737/99, 954/99, 1.177/99, 1.310/99, 
1.421/99, 1.847/99, 1.977/99, 1.995/99, 
2.695/00, 3.229/00, 3.444/00, 4.740/98, 
4.144/01, 4.421/01, 4.485/01, 4.545/01, 
5.555/01, 6.264/02, 6.457/02, 6.572/02, 
6.745/02, 6.750/02, 6.790/02, 6.877/02, 
7.062/02, 7.096/02, 7.159/02, 7.447/02, 284/03, 
800/03, 902/03, 984/03, 1.057/03, 1.195/03, 
1.245/03 e 1.762/03, apensados (relator: 
DEP. FRANCISCO DORNELLES).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; de Finanças e Tributação (Méri-
to e Art. 54); e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24, II.

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação

Parecer Vencedor

I – Relatório

O presente Projeto de Lei nº 3.925-A, de 1997, 
dispõe sobre a vedação à cobrança de pedágio dos 
veículos registrados no município onde localizam-se 
postos de pedágio.

Na Comissão de Viação e Transportes, fora apro-
vado por unanimidade o parecer do Relator, Dep. Mário 
Negromonte, pela rejeição dp Projeto, do PL 78/1999, 
do PL 737/1999, do PL 954/1999, do PL 1177/1999, do 
PL 1310/1999, do PL 1421/1999, do PL 1847/1999, do 
PL 1977/1999, do PL 1995/1999, do PL 2695/2000, do 
PL 3229/2000, do PL 3444/2000, do PL 4740/1998, do 
PL 4144/2001, do PL 4421/2001, do PL 4485/2001, do 
PL 4545/2001, do PL 5555/2001, do PL 6264/2002, do 
PL 6457/2002, do PL 6572/2002, do PL 6745/2002, do 
PL 6750/2002, do PL 6790/2002, do PL 6877/2002, do 
PL 7062/2002, do PL 7096/2002, do PL 7159/2002, do 

PL 7447/2002, do PL 284/2003, do PL 800/2003, do PL 
902/2003, do PL 984/2003, do PL 1057/2003, do PL 
1195/2003, do PL 1245/2003, e do PL 1762/2003, apen-
sados, e das emendas apresentadas na Comissão.

Recebido nesta Comissão, o Projeto é analisado 
quanto à sua adequação orçamentária, observado o 
disposto no art. 54, do Regimento Interno.

Designado relator o Deputado Eduardo Cunha, 
apresentou parecer pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária do Projeto e dos PL’s 
nºs 4.740/98, 78/99, 737/99, 954/99, 1.177/99, 1.310/99, 
1.421/99, 1.847/99, 1.995/99, 1.977/99, 2.695/00, 
3.229/00, 3.444/00, 4.144/01, 4.421/01, 4.485/01, 
4.545/01, 5.555/01, 6.264/02, 6.457/02, 6.572/02, 
6.745/02, 6.750/02, 6.790/02, 6.877/02, 7.062/02, 
7.096/02, 7.159/02, 7.447/02, 284/03, 800/03, 902/03, 
984/03, 1.057/03, 1.195/03, 1.245/03 e 1.762/03, apen-
sados, e, no mérito, pela aprovação do Projeto e dos 
PL’s nºs 6.790/02 e 800/03, apensados, com Substi-
tutivo, e pela rejeição dos PL’s nºs 4.740/98, 78/99, 
737/99, 954/99, 1.177/99, 1.310/99, 1.421/99, 1.847/99, 
1.995/99, 1.977/99, 2.695/00, 3.229/00, 3.444/00, 
4.144/01, 4.421/01, 4.485/01, 4.545/01, 5.555/01, 
6.264/02, 6.457/02, 6.572/02, 6.745/02, 6.750/02, 
6.877/02, 7.062/02, 7.096/02, 7.159/02, 7.447/02, 
284/03, 902/03, 984/03, 1.057/03, 1.195/03, 1.245/03 
e 1.762/03, apensados.

Em reunião de 07 de dezembro de 2005, fora re-
jeitado o parecer contra os votos dos Deputados Edu-
ardo Cunha, João Magalhães, Marcelino Fraga, José 
Militão, Antonio Cambraia e Benedito de Lira. 

Na mesma oportunidade me foi designada a ta-
refa de relatar o voto vencedor.

II – Voto Vencedor

O voto é pela incompatibilidade e inadequação 
orçamentária e financeira do Projeto de Lei nº 3.925, 
de 1997, em razão da inexistência de programação, 
tanto na Lei do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual, na Lei 
Complementar no 101, de 2000 – LRF, bem como os 
dispositivos constitucionais pertinentes, façamos as 
seguintes considerações. 

O regime de concessão da prestação de serviços 
públicos é regulamentado pela Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995. Esta norma legal determina que a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
promoverão a revisão e as adaptações necessárias de 
sua legislação às suas prescrições, buscando atender 
as peculiaridades das diversas modalidades dos seus 
serviços. 
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Relativamente aos contratos de concessão de 
rodovias federais não delegadas, a União pode ter dois 
tipos de receitas, cobradas da concessionária: a verba 
de fiscalização da concessão e o pagamento de outor-
ga da concessão. A remuneração da concessionária 
se dá por meio da cobrança da tarifa de pedágio ou de 
outras fontes de receita alternativas, caso previstas no 
edital de licitação. Consoante a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres – ANTT, não houve cobrança 
de outorga no caso dos contratos de concessão atu-
almente por ela administrados. 

Toda concessão de serviço público é objeto de 
prévia licitação e deve ser formalizada mediante con-
trato. As concessionárias encontram-se legalmente 
resguardadas quanto à manutenção do equilíbrio eco-
nômico-financeiro inicial do contrato. Com efeito, a Lei 
nº 8.987/95 prevê, no art. 9º, § 2º: “Os contratos pode-
rão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de 
manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.” 

O §3º desse artigo complementa: “Ressalvados 
os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou ex-
tinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após 
a apresentação da proposta, quando comprovado seu 
impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para 
menos, conforme o caso.” 

Ainda a esse respeito, o art. 65, § 5º, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, reforça: “Quaisquer 
tributos ou encargos legais criados, alterados ou ex-
tintos, bem como a superveniência de disposições le-
gais, quando ocorridas após a data da apresentação 
da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou 
para menos, conforme o caso.” 

Caso fosse aprovado dispositivo legal que isenta 
determinados veículos de serem objeto de cobrança de 
pedágio, a arrecadação total desta receita por parte da 
concessionária se reduziria, o que alteraria o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato já firmado. 

Consoante os dispositivos supramencionados, 
tal equilíbrio deveria ser restabelecido. Se isto se der 
por meio da revisão das tarifas, não haveria impacto 
orçamentário ou financeiro para a União, visto que não 
se modificaria a receita da verba de fiscalização a ser 
cobrada das concessionárias. 

Outra possibilidade seria imaginar que a União 
teria que abrir mão de parte da ou de toda a receita 
da verba de fiscalização da concessão. Ainda assim, 
não se pode determinar de antemão se tal medida 
seria suficiente para a manutenção do supracitado 
equilíbrio contratual.

Por essa razão, entendemos que, por afetar 
o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
concessão, sem prever o modo pelo qual as con-

cessionárias serão ressarcidas, devem ser rejeita-
dos, por inadequação orçamentária e financeira, 
o Projeto de Lei nº 3.925, de 1997, bem como os 
Projetos de Lei 78/99, 737/99, 954/99, 1.177/99, 
1.310/99, 1.421/99, 1.847/99, 1.995/99, 1.977/99, 
2.695/00, 3.229/00, 3.444/00, 4.740/98, 4.144/01, 
4.421/01, 4.485/01, 4.545/01, 5.555/01, 6.264/02, 
6.457/02, 6.572/02, 6.745/02, 6.750/02, 6.790/02, 
6.877/02, 7.062/02, 7.096/02, 7.159/02, 7.447/02, 
284/03, 800/03, 902/03, 984/03, 1.057/03, 1.195/03, 
1.245/03 e 1.762/03.

No caso do Substitutivo ao PL nº 3.925/97 apre-
sentado pelo Relator a esta Comissão, a situação é 
ainda mais grave: a Proposição, além de isentar parce-
la dos veículos de passeio de pagamento do pedágio, 
veda o repasse para as tarifas do pedágio de qualquer 
aumento em decorrência da sua aprovação. 

Consideramos também que, nesse caso, have-
ria evidente impacto financeiro e orçamentário para 
a União, quanto aos contratos de concessão já fir-
mados.

Ainda que se alegue que os pedágios vigentes 
seriam minimamente impactados, o que seria perfei-
tamente contornado pela revisão das tarifas vigentes, 
também, no mérito, devem os referidos projetos se-
rem rejeitados, tendo em vista o efeito multiplicador 
que certamente teriam no que se refere a demandas 
judiciais por quebra do princípio constitucional da 
igualdade.

Por essa razão, manifestamo-nos pela inadequa-
ção orçamentária e financeira do Projeto de Lei nº 3.925, 
de 1997, dos Projetos de Lei 78/99, 737/99, 954/99, 
1.177/99, 1.310/99, 1.421/99, 1.847/99, 1.995/99, 
1.977/99, 2.695/00, 3.229/00, 3.444/00, 4.740/98, 
4.144/01, 4.421/01, 4.485/01, 4.545/01, 5.555/01, 
6.264/02, 6.457/02, 6.572/02, 6.745/02, 6.750/02, 
6.790/02, 6.877/02, 7.062/02, 7.096/02, 7.159/02, 
7.447/02, 284/03, 800/03, 902/03, 984/03, 1.057/03, 
1.195/03, 1.245/03 e 1.762/03, não cabendo pronun-
ciamento quanto ao mérito.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2005. – 
Deputado Francisco Dornelles.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, pela inadequa-
ção financeira e orçamentária do Projeto nº 3.925-
A/97e dos PL’s nºs 4.740/98, 78/99, 737/99, 954/99, 
1.177/99, 1.310/99, 1.421/99, 1.847/99, 1.995/99, 
1.977/99, 2.695/00, 3.229/00, 3.444/00, 4.144/01, 
4.421/01, 4.485/01, 4.545/01, 5.555/01, 6.264/02, 
6.457/02, 6.572/02, 6.745/02, 6.750/02, 6.790/02, 
6.877/02, 7.062/02, 7.096/02, 7.159/02, 7.447/02, 
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284/03, 800/03, 902/03, 984/03, 1.057/03, 1.195/03, 
1.245/03 e 1.762/03, apensados, nos termos do 
parecer vencedor do relator, Deputado Francisco 
Dornelles, contra os votos dos Deputados Benedito 
de Lira, Antonio Cambraia, Marcelino Fraga, José 
Militão, João Magalhães, Carlos Willian e Eduardo 
Cunha. O Deputado Vadinho Baião apresentou voto 
em separado. 

O parecer do Deputado Eduardo Cunha passou 
a constituir voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Geddel Vieira Lima, Presidente; Eduardo Cunha, Luiz 
Carlos Hauly e Carlito Merss, Vice-Presidentes; Ar-
mando Monteiro, Coriolano Sales, Enivaldo Ribeiro, 
Félix Mendonça, Fernando Coruja, Francisco Dornel-
les, João Magalhães, José Militão, José Pimentel, Luiz 
Carreira, Marcelino Fraga, Mussa Demes, Pauderney 
Avelino, Pedro Novais, Silvio Torres, Vignatti, Virgílio 
Guimarães, Wasny de Roure, Antonio Cambraia, Bene-
dito de Lira, Beto Albuquerque, Carlos William, Eliseu 
Padilha, Eliseu Resende, Geraldo Thadeu,Júlio Cesar, 
Vadinho Baião e Zonta. 

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2005. – 
Deputado Luiz Carlos Hauly, Presidente em exer-
cício.

VOTO EM SEPARADO 
(Do Sr. Vadinho Baião e outros) 

I – Relatório

O projeto de lei supra de autoria do Deputado 
Arlindo Chinaglia dispõe sobre a vedação à cobrança 
de pedágio dos veículos registrados no município onde 
se localizam postos de pedágio. O autor da proposi-
ção argumenta que vários municípios brasileiros tem 
tido suas atividades econômica, educacional, social 
e comercial prejudicadas em virtude da instalação de 
postos de cobrança de pedágio dentro dos limites dos 
municípios.

Tramitam em apenso os Projetos de Lei nºs 
4.740/98, 78/99, 737/99, 954/99, 1.177/99, 1.310/99, 
1.421/99, 1.847/99, 1.995/99, 1.977/99, 2.695/00, 
3.229/00, 3.444/00, 4.144/01, 4.421/01, 4.485/01, 
4.545/01, 5.555/01, 6.264/02, 6.457/02, 6.572/02, 
6.745/02, 6.750/02, 6.790/02, 6.877/02, 7.062/02, 
7.096/02, 7.159/02, 7.447/02, 284/03, 800/03, 902/03, 
984/03, 1.057/03, 1.195/03, 1.245/03 e 1.762/03. To-
das as proposições tratam do instituto do pedágio e 
visam regular seu pagamento ou isenção para veí-
culos registrados nos municípios em que há posto 
de cobrança. 

A Comissão de Viação e Transportes exarou pa-
recer pela rejeição sob o argumento de que a iniciativa, 

assim, como dos projetos apensados não poderiam 
contribuir para o aperfeiçoamento dos modelos de 
concessão rodoviária adotados no país.

O Relator, Dep. Eduardo Cunha, apresentou Subs-
titutivo na Comissão de Finanças e Tributação redu-
zindo o alcance da Proposição original. No Substitu-
tivo ficaria limitada a franquia a duas viagens e ainda 
acrescenta dispositivo impedindo qualquer repasse ao 
valor cobrado pela concessionária da via. 

Na mesma Comissão, o Dep. Francisco Dornel-
les apresentou Voto em Separado rejeitando o PL na 
forma do Substitutivo do Dep. Eduardo Cunha.

II – Voto

O presente Projeto ensejou oposição em relação 
ao seu mérito nessa Comissão. Argumentou-se que 
a imposição de isenção para veículos de passeio re-
gistrado no município no qual esteja localizada a pra-
ça de cobrança de pedágio implicaria em quebra de 
contratos entre a concessionária e o Poder Público. O 
resultado se traduziria em uma enxurrada de ações 
judiciais por parte das concessionárias contestando 
a quebra de um ato jurídico perfeito.

Em razão do argumento estou apresentando 
Substitutivo em que a isenção de pagamento de pedá-
gio, no máximo de quatro viagens diárias, de veículos 
registrados em município com praça de cobrança ocorra 
somente quando da renovação dos contratos entre as 
concessionárias e o Poder Público. Dessa forma, não 
haveria base jurídica para a contestação da alteração 
contratual por parte das concessionárias, pois alte-
rações dos contratos de concessão são plenamente 
possíveis quando da sua renovação. 

Nos termos da letra h do inciso IX do art. 32 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe 
a esta Comissão exclusivamente o exame dos “aspec-
tos financeiros e orçamentários públicos de quaisquer 
proposições que importem aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa pública, quanto à sua com-
patibilidade ou adequação com o plano plurianual, a 
lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual”. 
Desse ângulo de análise, a matéria tratada no Proje-
to em comento não tem repercussão direta no Orça-
mento da União. 

Pelas razões expostas, somos pela não impli-
cação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pro-
nunciamento quanto à adequação financeira e or-
çamentária do Projeto e, no mérito, pela do Projeto 
de Lei nº 3.925, de 1997, na forma do Substitutivo 
em anexo.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2005. – 
Deputado Vadinho Baião.
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ANEXO

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 3.925/97

Dispõe sobre a vedação à cobrança de 
pedágio dos veículos registrados no municí-
pio onde localizam-se postos de pedágio.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O veículo de passeio registrado em muni-

cípio no qual esteja localizada, em rodovia, praça de 
cobrança de pedágio será isento do pagamento nessa 
praça específica.

§1º A isenção definida no caput será para no 
máximo 04 (quatro) viagens diárias, sendo 2 (duas) 
em cada sentido da praça específica.

§2º A entidade pública ou concessionária respon-
sável pela cobrança de pedágio, se obrigará a cadastrar 
todos os veículos que quiserem usufruir da presente 
lei, podendo definir,a seu critério, a melhor maneira 
para o atendimento do disposto nesta lei.

§3º O disposto no caput do artigo será aplicado 
quando da renovação dos contratos de concessão 
das rodovias.

Art. 3º Fica vedado o repasse para as tarifas do 
pedágio de qualquer aumento em decorrência da apli-
cação desta lei.

Art. 4º O descumprimento desta lei implicará em 
uma multa diária eqüivalente a 10 (dez) vezes o valor 
do pedágio na praça específica por cada veículo.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando às disposições em contrário.

VOTO EM SEPARADO

I – Relatório

 O projeto de lei supra de autoria do Deputado 
Arlindo Chinaglia dispõe sobre a vedação à cobrança 
de pedágio dos veículos registrados no município onde 
localizam-se postos de pedágio.

 Tramitam em apenso os Projetos de Lei nºs 
4.740/98, 78/99, 737/99, 954/99, 1.177/99, 1.310/99, 
1.421/99, 1.847/99, 1.995/99, 1.977/99, 2.695/00, 
3.229/00, 3.444/00, 4.144/01, 4.421/01, 4.485/01, 
4.545/01, 5.555/01, 6.264/02, 6.457/02, 6.572/02, 
6.745/02, 6.750/02, 6.790/02, 6.877/02, 7.062/02, 
7.096/02, 7.159/02, 7.447/02, 284/03, 800/03, 902/03, 
984/03, 1.057/03, 1.195/03, 1.245/03 e 1.762/03. Todas 
as proposições tratam do instituto do pedágio, haja vis-
ta, a diversidade das abordagens e dada a extensão 
relataremos de forma conjunta com o voto.

O objetivo do projeto é regular a cobrança de 
pedágio dos veículos registrados no município onde 
estejam localizados os postos de pedágio.

 O autor da proposição argumenta que vários 
municípios brasileiros tem tido suas atividades eco-
nômica, educacional, social e comercial prejudicadas 
em virtude da instalação de postos de cobrança de 
pedágio dentro dos limites dos municípios.

 Em despacho de 26/04/2001 a matéria foi dis-
tribuída a Comissão Viação e Transporte, a Comissão 
de Finanças e Tributação (mérito e art. 54) que deve 
dar parecer quanto à adequação financeira e orçamen-
tária e quanto ao mérito do projeto, e a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

 Em trâmite na Comissão de Viação e Transpor-
tes recebeu parecer pela rejeição sob o argumento de 
que a iniciativa, assim, como dos projetos apensados 
não poderiam contribuir para o aperfeiçoamento dos 
modelos de concessão rodoviária adotados no país.

 Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental nesta Comissão.

 É o relatório.

II – Voto 

 Cabe a esta Comissão, além do exame de mé-
rito, apreciar preliminarmente a compatibilidade e a 
adequação da proposta com o plano plurianual, a lei 
de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, nos 
termos dos arts. 32, X, letra h, e 53, II, do Regimento 
Interno e da Norma Interna da Comissão de Finanças 
e Tributação, aprovada em 29 de maio de 1996, que 
determina critérios para tal exame.

 Preliminarmente, sob ao aspecto da compati-
bilidade ou adequação orçamentária da proposição 
inicial cumpre salientar que esta não ensejará impac-
to direto no aumento das receitas públicas, haja vis-
ta, que via de regra os pedágios são administrados 
pela iniciativa privada, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação orçamentária e financeira do PL 
nº3.925, de 1997.

 Com relação ao mérito da proposição principal, 
votamos pela aprovação, nos termos do substituti-
vo, tendo em vista que muitos municípios brasileiros, 
localizados ao longo das rodovias estão passando por 
diversas limitações em suas atividades econômicas, 
educacionais, sociais e comerciais. Tais limitações 
estão sendo provocadas pela instalação de postos de 
cobrança de pedágio dentro dos limites dos municí-
pios. Quando se instala postos de pedágio no âmbito 
de um mesmo município, os habitantes passam a ser 
penalizados economicamente.

Passamos, assim, a apreciação da adequação 
financeira e orçamentária, e do mérito das proposições 
apensadas, em ordem cronológica:

Projeto de Lei nº4.740, de 1998, do Deputado 
Cunha Bueno – Limita o valor do pedágio cobrado 
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dos veículos automotores de carga, utilitários e co-
letivos de passageiros ao dobro do valor cobrado 
dos automóveis.

O projeto sugere que o pedágio cobrado nas ro-
dovias existentes no país aos veículos automotores de 
carga não poderão exceder a duas vezes o cobrado 
aos automóveis.

No tocante ao mérito, não faz sentido ser feita 
distinção entre veículo automotor de carga, utilitário, 
ou coletivo e automóvel, tendo em vista que a qualquer 
veículo que passe por aquela localidade em que haja 
taxa de pedágio deve ser cobrado o mesmo valor. 

Sob ao aspecto da compatibilidade ou adequação 
orçamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação orçamen-
tária e financeira, e no mérito, somos pela rejeição.

 Projeto de Lei nº 78, de 1999, do Deputado 
Enio Bacci – Isenta do pagamento de pedágios, 
em todo território nacional, os caminhões que 
trafegam das 24 horas até às 5 horas, e dá outras 
providências.

Os serviços prestados pela concessionária não 
se limitam ao período das 24 às 5 horas. Estão pre-
sentes durante todas as 24 horas do dia. Os cami-
nhões desgastam o pavimento, independentemente 
do horário que trafegam pela rodovia. Além disso, 
poderiam ocorrer acidentes com os caminhões que 
estacionassem em acostamentos próximos às pra-
ças de pedágio, aguardando a hora em que vigoraria 
a isenção do pedágio. Esta prática também aumenta-
ria o comércio ambulante na rodovia, a prostituição e 
os assaltos. Tal medida, adotada pela DERSA/SP no 
período de 1980 a 1984, foi revogada pelos mesmos 
motivos acima expostos.

Pelo que sob ao aspecto da compatibilidade ou 
adequação orçamentária da proposição, somos pela 
não implicação em impacto direto no aumento das re-
ceitas públicas, não cabendo pronunciamento quanto 
à adequação orçamentária e financeira, e no mérito, 
pela rejeição.

Projeto de Lei nº 737, de 1999, do Deputado 
Augusto Nardes – Estabelece um número limitado 
de cobrança de pedágio por mês, nas rodovias fe-
derais, para os Representantes Comerciais Autô-
nomos e Representantes de Pessoas Jurídicas.

O objetivo do projeto é limitar o número de co-
branças de pedágio o que se mostra plenamente jus-
tificável, o maior entrave no entanto é que os pedágios 
não são administrados por um único agente o que in-
viabiliza, na prática, o projeto.

Além disso, os serviços são prestados ao usuário, 
independentemente da freqüência que o mesmo utiliza 

a rodovia. Estipular um número limitado de cobrança 
de pedágio por mês, implica em limitar o direito de ir 
e vir das pessoas. Esta medida dará tratamento dife-
renciado a um determinado segmento de usuários em 
detrimento de outros, o que poderá ensejar inúmeras 
demandas judiciais.

Pelo que sob ao aspecto da compatibilidade ou 
adequação orçamentária da proposição, somos pela 
não implicação em impacto direto no aumento das re-
ceitas públicas, não cabendo pronunciamento quanto 
à adequação orçamentária e financeira, e no mérito, 
pela rejeição.

Projeto de Lei nº 954, de 1999, do Deputado 
Luiz Ribeiro – Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.277, 
de 1996 que autoriza a União a delegar aos Municí-
pios, Estados da Federação e ao Distrito Federal a 
administração a exploração de rodovias e portos 
federais e dá outras providências.

 Determina que a distância mínima entre as praças 
de pedágio de uma rodovia seja de cem quilômetros 
e, ainda, que em praças de cobrança localizadas em 
área urbana seja franqueada a passagem de morado-
res e empresas locais. 

 No tocante ao mérito, os limites das praças de 
pedágio devem ser efetuados mediante estudos técni-
cos e econômicos para que não sejam geradas desi-
gualdades e distorções no valor do pedágio. Da mesma 
forma, a idéia de determinar isenção de pedágio aos 
que estiverem dentro do perímetro urbano de qualquer 
localidade, num raio de 20 Km é interessante, contudo 
ao se especificar a distância, deve haver um estudo 
técnico, sendo verificado se há possibilidade de deter-
minação de uma distância maior. Sendo assim, não é 
oportuno serem estipulados limites ou distâncias sem 
a consulta de um perito.

Pelo que sob ao aspecto da compatibilidade ou 
adequação orçamentária da proposição, somos pela 
não implicação em impacto direto no aumento das re-
ceitas públicas, não cabendo pronunciamento quanto 
à adequação orçamentária e financeira, e no mérito, 
pela rejeição.

Projeto de Lei nº 1.177, de 1999, do Deputado 
Luis Eduardo – Dispõe sobre critérios para fixação 
do valor da tarifa de pedágio no caso de transporte 
rodoviário de carga.

 Destacamos os mesmos argumentos apresen-
tados na avaliação do Projeto de Lei nº 4.740, de 
1998, pelo que sob ao aspecto da compatibilidade ou 
adequação orçamentária da proposição, somos pela 
não implicação em impacto direto no aumento das re-
ceitas públicas, não cabendo pronunciamento quanto 
à adequação orçamentária e financeira, e no mérito, 
somos pela rejeição.
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Projeto de Lei nº 1.310, de 1999, do Deputado 
Wagner Salustiano – Isenta os condutores estu-
dantes do pagamento de pedágios nas rodovias 
federais.

A proposição sugere a isenção para os con-
dutores estudantes do pagamento de pedágios nas 
rodovias federais. Há grande entrave na proposição, 
sendo que a fiscalização da aplicabilidade da proposta 
certamente enfrentaria dificuldades, vez que a isenção 
só alcançaria o objetivo almejado de fomentar a ativi-
dade educacional se fosse utilizado nos dias letivos e 
apenas no turno do estudante.

Ante o aspecto da compatibilidade ou adequa-
ção orçamentária da proposição, somos pela não im-
plicação em impacto direto no aumento das receitas 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação orçamentária e financeira, e no mérito, somos 
pela rejeição.

 Projeto de Lei nº 1.421, de 1999, do Depu-
tado Carlos Santana – Dispõe sobre os princípios 
e diretrizes para a cobrança de pedágio nas rodo-
vias do sistema nacional de viação, entre outras 
providências.

Relacionamos pontos importantes do projeto e 
nossa avaliação a respeito:

“Art. 3º Somente poderá ser instituído pe-
dágio em sistema viário especial, que estiver 
de acordo com as seguintes diretrizes, além 
de outras que poderão ser determinadas pelos 
respectivos Poderes Públicos competentes:

I – seja formado por rodovias expressas, 
fechadas, exceto em acessos predetermina-
dos, com vias duplicadas e canteiro central 
adequado;”

Caso seja incorporada tal medida à nossa legis-
lação, estaremos condenando o Programa Brasileiro 
de Concessões de Rodovias a repetir os erros que o 
Programa do Governo Mexicano cometeu, tornando-
se exemplo, no mau sentido, para o setor. 

Lançar projetos de concessão de rodovias com-
pletamente novas, as conhecidas rodovias fechadas, 
exige alto volume de recursos para financiar a cons-
trução. Durante esse período, que pode durar até 4 
anos para sua conclusão e início de operação, as ta-
rifas costumam ser extremamente elevadas, acima da 
capacidade de pagamento dos usuários de rodovias. 
Isso contribui decisivamente para inviabilidade desse 
tipo de empreendimento.

O que ocorreria na realidade do mundo dos ne-
gócios é que não haveria interessados em investir e 
financiar tal realização, nas tais rodovias denomina-
das “fechadas”.

“III – possua, entre uma praça de pedágio 
e outra do mesmo sistema viário, a distância 
mínima de cem quilômetros;”

A limitação de distância entre praças de pedágio 
é, por si só, um grande erro de estrutura tarifária. A 
estrutura da utilização das rodovias, principal gerador 
das necessidades de investimentos e custos operacio-
nais, está diretamente ligada à extensão das rodovias 
e ao desgaste causado pelos veículos que trafegam 
por ela. Valem aqui os comentários já feitos a respeito 
do Projeto de Lei nº 954, de 1999. 

“IV – qualquer praça de pedágio deverá 
estar localizada, no mínimo, a vinte quilôme-
tros da cidade ou conglomerado urbano mais 
próximo da mesma;”

A fixação de condicionantes para determinação 
da localização de praças de pedágio pode gerar distor-
ções na estruturas tarifárias, similares às mencionadas 
no inciso III. A proibição de implantação de praças de 
pedágio em rodovias que cortam cidades ou conglo-
merados urbanos pode criar um tratamento desigual 
para os usuários das rodovias, conforme já comentado 
na análise do Projeto de Lei nº 3.925, de 1997. 

“VIII – seja devidamente equipado com 
moderno sistema de comunicação disponível 
para o usuário, no mínimo, a cada dois quilô-
metros e sistema apropriado de acompanha-
mento do tráfego;”

Nos programas de concessão de rodovias no 
Brasil, tais investimentos já são exigidos dos conces-
sionários contratados. São realmente soluções que 
trazem benefícios imediatos aos usuários. Estabelecer 
um limite mínimo entre os sistemas de comunicação 
para os usuários é um erro. A distância entre os dis-
positivos (painéis de mensagens, Call Boxe e sinali-
zação dinâmica), depende muito de cada projeto e 
de sua viabilidade econômico-financeira. Lembramos 
que exigências e especificações não respaldadas por 
estudos técnicos e econômicos podem gerar custos 
adicionais aos usuários, custos que estarão expressos 
nas tarifas de pedágio.

Lembramos que algumas soluções recentes po-
dem trazer o benefício esperado, como, por exemplo, a 
Rádio Estrada, que divulga informação em tempo real 
e integral para o usuário que está na rodovia.

“Art. 6º § 1º O veículo de carga, transpor-
tando produtos agrícolas, de origem vegetal ou 
animal, destinados ao abastecimento interno, 
assim como insumos para a agricultura, será 
isento de pedágio.”
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Os serviços são prestados a todos os usuários, 
independentemente de sua condição social, profissio-
nal e no caso específico de veículos de carga, inde-
pendentemente do tipo de produto que transportam. 
Além disso, qualquer isenção não prevista no contrato 
provocaria um processo de reequilíbrio econômico-fi-
nanceiro do mesmo, conforme já salientado no exame 
do Projeto de Lei nº 1.310, de 1999.

Além disso, a fiscalização dessa proposta seria 
bastante difícil. Como seria feita a verificação da car-
ga dos caminhões em plena praça de pedágio? Seria 
um perigo para os demais usuários devido à parada 
desses veículos na praça ou em acostamentos próxi-
mo a elas.

“§ 2º o pedágio cobrado dos veículos 
de carga que estiverem com produtos agríco-
las destinados à exportação, medicamentos 
essenciais à saúde da população, material 
didático para educação básica, será estabele-
cido, no máximo, o valor de até 50% da tarifa 
integral estabelecida para os demais veículos 
de carga.”

Prevalecem aqui as mesmas observações feitas 
no item anterior.

“§ 3º o pedágio cobrado de ônibus, desti-
nado ao transporte público coletivo, não poderá 
ser superior a 50% da maior tarifa estabelecida 
para os veículos de carga.”

Prevalecem aqui as mesmas observações feitas 
no item anterior.

“§ 4º o valor do pedágio cobrado por ve-
ículo de carga não poderá superar em 40% o 
valor por veículo de passeio ou automóvel.”

Valem os mesmo comentários já feitos com rela-
ção ao Projeto de Lei nº 4.740, de 1998.

“Art. 8º os atuais sistemas com pedá-
gios já estabelecidos terão o prazo de dois 
anos para ajustarem-se às diretrizes estabe-
lecidas nos dispositivos do Art. 3º desta Lei, 
ressalvando o disposto nos seus incisos I,III 
e IV, cujo prazo será de três anos, ajustando-
se devidamente os contratos de concessões 
existentes; extinguir-se-ão automaticamente 
a cobrança de pedágios, nos casos em que 
as determinações deste artigo não forem de-
vidamente cumpridas.”

Os argumentos anteriormente colocados já de-
monstram as diversas restrições à aplicação, na prá-
tica, do art. 3º desse projeto de lei.

 Ante o aspecto da compatibilidade ou adequa-
ção orçamentária da proposição, somos pela não im-
plicação em impacto direto no aumento das receitas 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação orçamentária e financeira, e no mérito, somos 
pela rejeição.

Projeto de Lei nº 1.847, de 1999, do Deputado 
Dino Fernandes – Concede isenção de pagamento 
de pedágio para os veículos de aluguel – táxis, em 
rodovias federais.

Cabem aqui, novamente, os argumentos já apre-
sentados quando da análise do Projeto de Lei nº 1.310, 
de 1999 e PL nº 4.740, de 1998.

Logo, sob o aspecto da compatibilidade ou ade-
quação orçamentária da proposição, somos pela não 
implicação em impacto direto no aumento das recei-
tas públicas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação orçamentária e financeira, e no mérito, 
pela rejeição.

Projeto de Lei nº 1.977, de 1999, do Deputado 
Vivaldo Barbosa – Dispõe sobre concessão, pelo 
Poder Público, para exploração de rodovias fede-
rais, com cobrança de pedágio.

Determina que o Poder Público somente poderá 
efetuar concessão de exploração de rodovias com co-
brança de pedágio para concessionários que tenham 
construído, com recursos próprios, o trecho objeto da 
concessão, seja ponte, estrada ou viaduto.

Aplica-se à proposta a análise referente ao art. 
3º, inciso I, do Projeto de Lei nº 1.421, de 1999, antes 
comentado.

Sob o aspecto da compatibilidade ou adequação 
orçamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação or-
çamentária e financeira, e no mérito, pela rejeição.

Projeto de Lei nº 1.995, de 1999, do Deputado 
Glycon Terra Pinto – Concede isenção de pagamen-
to de pedágio no caso que especifica.

 Concede isenção de pagamento de pedágio 
ao usuário de rodovia que, por mais de dois minutos, 
permaneça à espera da oportunidade de efetuar o pa-
gamento nas cabines de cobrança.

Os contratos de concessão já possuem cláusu-
las nas quais está definido, entre outras exigências, 
o tempo máximo de espera nas filas das praças de 
pedágio.

Ante o aspecto da compatibilidade ou adequação 
orçamentária a proposição somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto a adequação 
orçamentária e financeira, e no mérito somos pela 
rejeição.
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Projeto de Lei nº 2.695, de 2000, do Deputado 
Pompeo de Mattos – Estabelece critérios para co-
brança de pedágio nas rodovias federais e estadu-
ais e dá outras providências.

Novamente, apresentamos os mesmos argumen-
tos utilizados no projeto de Lei nº 1.421, de 1999.

Ante o aspecto da compatibilidade ou adequa-
ção orçamentária da proposição, somos pela não im-
plicação em impacto direto no aumento das receitas 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação orçamentária e financeira, e no mérito, somos 
pela rejeição.

Projeto de Lei nº 3.229, de 2000, do Deputado 
Airton Roveda – Dispõe sobre a cobrança de pe-
dágio.

Proíbe a cobrança de pedágio pela utilização de 
rodovia, ponte, túnel ou viaduto que não possuam, de 
forma ininterrupta, pelo menos duas faixas de rolamen-
to em cada sentido de trânsito.

A cobrança de pedágio em rodovias de pista 
simples já foi objeto de discussão pelo TCU. A Deci-
são nº 421, de 2001, do Tribunal, deixa claro que não 
há qualquer restrição legal à cobrança de pedágio em 
rodovia com apenas duas faixas de rolamento. A pro-
posta desencadearia enorme confusão nos programas 
de concessão rodoviária hoje em vigor, inviabilizando 
os mesmos.

 Quanto ao aspecto da compatibilidade ou ade-
quação orçamentária da proposição, somos pela não 
implicação em impacto direto no aumento das receitas 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação orçamentária e financeira, e no mérito, somos 
pela rejeição.

Projeto de Lei nº 3.444, de 2000, do Deputado 
Eunício Oliveira – Institui e disciplina a cobrança 
do selo-pedágio.

O Selo-Pedágio foi uma prática adotada nos anos 
80 pelo DNER e o fracasso dessa forma de gerar re-
cursos, ampliar, manter e administrar as nossas rodo-
vias faz parte dos anais da história da administração 
de rodovias no Brasil. 

A falsificação do Selo-Pedágio e a má fiscaliza-
ção fomentaram a corrupção durante os anos em que 
ele existiu, além dos recursos não terem sido, de fato, 
aplicados nas rodovias.

Ante o aspecto da compatibilidade ou adequa-
ção orçamentária da proposição, somos pela não im-
plicação em impacto direto no aumento das receitas 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação orçamentária e financeira, e no mérito, somos 
pela rejeição.

Projeto de Lei nº 4.144, de 2001, do Deputado 
Luiz Bittencourt – Concede isenção de pagamento 

de pedágio para os veículos automotores de duas 
rodas, em rodovias federais.

Aplicam-se à proposta os argumentos presentes 
na análise do Projeto de Lei nº 1.310, de 1999.

Ante o exposto, sob o aspecto da compatibilida-
de ou adequação orçamentária da proposição, somos 
pela não implicação em impacto direto no aumento 
das receitas públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação orçamentária e financeira, e no 
mérito, somos pela rejeição.

Projeto de Lei nº 4.421, de 2001, do Deputado 
Dr. Heleno – Concede isenção de pagamento de 
pedágio para veículos automotores das empresas 
concessionárias, permissionárias ou de autorizatá-
rias de transporte coletivo de passageiros.

Novamente, lança-se mão dos argumentos re-
lacionados na análise do Projeto de Lei nº 1.310, de 
1999 e do PL nº 4.740, de 1998.

Pelo que sob ao aspecto da compatibilidade ou 
adequação orçamentária da proposição, somos pela 
não implicação em impacto direto no aumento das re-
ceitas públicas, não cabendo pronunciamento quanto 
à adequação orçamentária e financeira, e no mérito, 
pela rejeição.

Projeto de Lei nº 4.545, de 2001, do Deputado 
Oliveira Filho – Concede desconto para pagantes 
de pedágio no valor de 50% do valor pago, a ser 
abatido no IPVA.

A cobrança da tarifa está prevista na equação 
econômico-financeira do contrato de concessão. A con-
cessão de qualquer isenção não prevista no contrato, 
desencadearia um processo de reequilíbrio contratual, 
que geraria, por conseqüência, um aumento das tarifas 
de pedágio. A par disso, vale dizer que o legislador fe-
deral não pode estabelecer descontos no pagamento 
do IPVA, tributo estadual.

No tocante ao aspecto da compatibilidade ou 
adequação orçamentária da proposição, somos pela 
não implicação em impacto direto no aumento das re-
ceitas públicas, não cabendo pronunciamento quanto 
à adequação orçamentária e financeira, e no mérito, 
pela rejeição.

Projeto de Lei nº 4.485, de 2001, do Deputado 
José Carlos Coutinho – Modifica o § 2º do art. 1º do 
Decreto-Lei nº 791, de 27 de agosto de 1969, que “ 
dispõe sobre o pedágio em rodovias federais e dá 
outras providências”, de modo a isentar as moto-
cicletas, motonetas e ciclomotores do pagamento 
de pedágio em rodovias federais.

Aplicam-se à proposta os argumentos presentes 
na análise do Projeto de Lei nº 1.310, de 1999 e PL 
4.740, de 1998.
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Ante o exposto, sob o aspecto da compatibilida-
de ou adequação orçamentária da proposição, somos 
pela não implicação em impacto direto no aumento 
das receitas públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação orçamentária e financeira, e no 
mérito, somos pela rejeição.

 Projeto de Lei nº 5.555, de 2001, do Deputado 
José Carlos Coutinho – Desobriga os veículos de 
transporte de carga do pagamento de pedágio.

 Não obstante a proposição trate dos pedágios 
dos transportes de carga, tal qual o Projeto de Lei Nº 
1.310, de 1999, e o Projeto de Lei Nº 4.740, de 1998, 
entendemos que a isenção completa de pagamento 
de pedágios por esses longe de resolver o problema 
ensejará em repasse ao cidadão da quantia resultan-
te da isenção, em suma, haverá necessariamente um 
aumento do pedágio para automóveis de passeio one-
rando assim a população.

 Sob ao aspecto da compatibilidade ou adequa-
ção orçamentária da proposição, somos pela não im-
plicação em impacto direto no aumento das receitas 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação orçamentária e financeira, e no mérito, somos 
pela rejeição.

Projeto de Lei nº 6.457, de 2002, do Deputado 
José Carlos Coutinho – Dispõe sobre a isenção 
do pagamento de pedágio, para os táxis, vans e 
transporte de cargas.

Aplicam-se à proposta os argumentos presentes 
na análise do Projeto de Lei nº 1.310, de 1999, e do 
Projeto de Lei nº 4.740, de 1998.

Com relação à compatibilidade ou adequação or-
çamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
orçamentária e financeira, e no mérito, somos pela 
rejeição.

Projeto de Lei nº 6.264, de 2002, do Deputado 
Paulo José Gouvêa – Altera o Decreto-Lei nº 791, 
1969, determinando a redução do valor do pedá-
gio para o veículo de carga que transita se carre-
gamento.

Fixa a cobrança de 70% do valor do pedágio para 
o veículo de transporte de carga que estiver transitan-
do sem carregamento.

Na maior parte dos contratos hoje em vigor, não 
é cobrada tarifa sobre eixos suspensos dos caminhões. 
Portanto, no caso de veículo sem carga, o mesmo 
poderá levantar um ou mais eixos, não lhe sendo im-
putada cobrança sobre os mesmos. Nos contratos 
em que são cobrados todos os eixos existentes dos 
caminhões, independentemente se estão levantados 
ou não, a cobrança da tarifa está prevista na equação 

econômico-financeira do contrato de concessão. Qual-
quer isenção não prevista no contrato, desencadearia 
um processo de reequilíbrio contratual, alterando os 
encargos da concessionária e aumentando a tarifa 
básica de pedágio.

 Com relação à compatibilidade ou adequação or-
çamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
orçamentária e financeira, e no mérito, somos pela 
rejeição.

Projeto de Lei nº 6.572, de 2002, do Deputado 
Dr. Evilásio – Altera o Decreto-Lei nº 791, de 27 de 
agosto de 1969, isentando do pagamento de pedá-
gio em rodovias federais os veículos de transporte 
de carga que estiverem transitando sem carrega-
mento.

Destacamos os mesmos argumentos apresen-
tados na análise do projeto anterior.

 Com relação à compatibilidade ou adequação or-
çamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
orçamentária e financeira, e no mérito, somos pela 
rejeição.

Projeto de Lei nº 6.745, de 2002, do Deputado 
Bispo Wanderval – Estabelece condições referentes 
à localização de praças de cobrança de pedágio.

Válidos, para o exame da proposta, os argumen-
tos já apresentados na apreciação do Projeto de Lei 
nº 954, de 1999.

 Com relação à compatibilidade ou adequação or-
çamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
orçamentária e financeira, e no mérito, somos pela 
rejeição.

 Projeto de Lei nº 6.750, de 2002, do Deputado 
Dr. Evilásio – Altera o Decreto-Lei nº 791, de 1969, 
visando isentar da taxa de pedágio em rodovias 
federais, veículos de transporte de carga, que es-
tiverem transitando sem carregamento, no período 
de 00:00 à 06:00 horas.

Destacamos os mesmos argumentos já apre-
sentados quando do exame do Projeto de Lei nº 78, 
de 1999.

 Com relação à compatibilidade ou adequação or-
çamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
orçamentária e financeira, e no mérito, somos pela 
rejeição.
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 Projeto de Lei nº 6.790, de 2002, do Deputado 
Márcio Matos – Proíbe a cobrança de pedágio dos 
veículos registrados nos municípios onde existi-
rem praças de pedágio.

Vários municípios brasileiros que se desenvolve-
ram ao longo das rodovias, apresentam a problemática 
de ligação inter-bairros, tendo como única via a Ro-
dovia e a passagem pelo pedágio. Conseqüentemen-
te, há transtornos para os habitantes locais, quando 
necessitam se locomover dentro do próprio perímetro 
urbano de sua cidade. 

Com relação ao aspecto da compatibilidade ou 
adequação orçamentária da proposição, somos pela 
não implicação em impacto direto no aumento das re-
ceitas públicas, não cabendo pronunciamento quanto 
à adequação orçamentária e financeira, e no mérito, 
pela aprovação, nos termos do substitutivo.

Projeto de Lei nº 6.877, de 2002, do Deputado 
Dr. Evilásio – Altera o Decreto-Lei nº 791, de 1969, 
visando isentar os táxis do pagamento da taxa de 
pedágio em rodovias federais.

Aplicam-se à proposta os argumentos relaciona-
dos na análise do Projeto de Lei nº 1.310, de 1999 e 
ao Projeto de Lei nº 1.847, de 1999.

 Com relação à compatibilidade ou adequação or-
çamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
orçamentária e financeira, e no mérito, somos pela 
rejeição.

 Projeto de Lei nº 7.062, de 2002, do Deputado 
Luiz Antônio Fleury – Dispõe sobre a cobrança di-
ferenciada de pedágio, em função da categoria ou 
espécie de veículo, e dá outras providências.

Determina que o maior valor cobrado de tarifa 
de pedágio não ultrapasse duas vezes e meia o valor 
básico, aplicável aos automóveis e caminhões leves 
de até dois eixos.

Aplicam-se à proposta os argumentos relaciona-
dos na análise do Projeto de Lei nº 4.740, de 1998.

 Com relação à compatibilidade ou adequação or-
çamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
orçamentária e financeira, e no mérito, somos pela 
rejeição.

Projeto de Lei nº 7.096, de 2002, do Deputado 
Luiz Ribeiro – Proíbe a cobrança de pedágio para 
caminhões de carga, em todo território nacional.

Reiteramos os argumentos apresentados na aná-
lise do Projeto de Lei nº 4.740, de 1998, e do Projeto 
de Lei nº 6.264, de 2002. 

 Com relação à compatibilidade ou adequação or-
çamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
orçamentária e financeira, e no mérito, somos pela 
rejeição.

 Projeto de Lei nº 7.159, de 2002, da Deputada 
Laura Carneiro – Isenta do pagamento de pedágio 
os veículos automotores de duas rodas, em rodo-
vias federais.

Aplicam-se à proposta os argumentos relaciona-
dos na análise do Projeto de Lei nº 1.310, de 1999 e 
do PL nº 4.485, de 2001.

 Com relação à compatibilidade ou adequação or-
çamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação orçamen-
tária e financeira, e no mérito, somos pela rejeição.

 Projeto de Lei nº 7.447, de 2002, do Deputado 
José Carlos Coutinho – Dispõe sobre a cobrança 
de pedágio nas Rodovias brasileiras e dá outras 
providências.

Determina que a tarifa de pedágio seja estabele-
cida em função da tonelagem do veículo, considerado 
seu peso próprio e a carga.

De pronto, vale dizer que se trata de proposta 
de dificílima execução, a qual exigiria a colocação de 
balanças em todas as praças de pedágio. De fato, não 
seria confiável o sistema proposto no projeto, que admi-
te como comprovação do peso do veículo documento 
emitido pelos postos de pesagem presentes nas rodo-
vias. Além de muitos deles não estarem funcionando, 
há de se supor que possa haver movimentação de 
carga nos veículos entre os postos de pesagem e as 
praças de pedágio.

 De outra parte, permanecem válidos os comen-
tários feitos à propósito da análise do Projeto de Lei 
nº 6.264, de 2002.

 Com relação à compatibilidade ou adequação or-
çamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação orçamen-
tária e financeira, e no mérito, somos pela rejeição.

O Projeto de Lei nº 284, de 2003, da Deputada 
Laura Carneiro – Isenta do pagamento de pedágio 
os veículos automotores de duas rodas, em rodo-
vias federais.

Aplicam-se à proposta os argumentos relaciona-
dos na análise do Projeto de Lei nº 1.310, de 1999 e 
PL nº 4.740, de 1998.

É importante ressaltar que já foi apresentado 
Projeto de Lei com idêntico objeto (PL nº 7.159, de 
2002), e também com mesmo autor. 
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 Com relação à compatibilidade ou adequação or-
çamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação orçamen-
tária e financeira, e no mérito, somos pela rejeição.

Projeto de Lei nº 800, de 2003, do Deputado 
Reinaldo Betão – Concede isenção de pagamento 
de pedágio no caso que especifica.

Isenta do pagamento de pedágio em rodovia fe-
deral o veículo registrado em município onde esteja 
localizada praça de cobrança de pedágio.

Aplicam-se à proposta os argumentos relaciona-
dos na análise do Projeto de Lei nº 3.925, de 1997.

Trata-se de uma injustiça, lançar sobre as popu-
lações de um e de outro município encargo que onera 
atividade corriqueira como o deslocamento dentro do 
próprio território municipal.

 Com relação à compatibilidade ou adequação or-
çamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
orçamentária e financeira, e no mérito, somos pela 
aprovação, nos termos do substitutivo.

 Projeto de Lei nº 902, de 2003, do Deputado Ro-
gério Silva – Dispõe sobre a cobrança de pedágio.

Proíbe a cobrança de pedágio pela utilização de 
rodovia, ponte, viaduto ou túnel que não possuam, de 
forma ininterrupta, pelo menos duas faixas de rolamen-
to em cada sentido de trânsito.

Aplicam-se à proposta os argumentos relaciona-
dos na análise do Projeto de Lei nº 3.229, de 2000.

 Com relação à compatibilidade ou adequação or-
çamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação orçamen-
tária e financeira, e no mérito, somos pela rejeição.

 Projeto de Lei nº 984, de 2003, do Deputado 
Luiz Sérgio – Altera o Decreto-lei nº 791, de 27 de 
agosto de 1969, com o intuito de determinar que 
as praças de pedágio sejam localizadas em pontos 
específicos da via e dá outras providências.

Aplicam-se à proposta os argumentos relaciona-
dos na análise do Projeto de Lei nº 954, de 1999.

 Com relação à compatibilidade ou adequação or-
çamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
orçamentária e financeira, e no mérito, somos pela 
rejeição.

Projeto de Lei nº 1.057, de 2003, do Deputado 
Reinaldo Betão – Concede isenção de pagamen-
to de pedágio em rodovias federais aos veículos 
que menciona.

Concede isenção de pagamento de pedágio a 
veículos de duas rodas e a veículos conduzidos por 
chefes do Poder Executivo, Senadores, Deputados 
Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, Magis-
trados, membros do Ministério Público e servidores 
policiais integrantes dos órgãos relacionados no art. 
144 da Constituição Federal.

Aplicam-se à proposta os argumentos relaciona-
dos na análise do Projeto de Lei nº 1.310, de 1999 e 
PL nº 4.740, de 1998.

 Com relação à compatibilidade ou adequação or-
çamentária da proposição, somos pela não implicação 
em impacto direto no aumento das receitas públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação orçamen-
tária e financeira, e no mérito, somos pela rejeição.

Projeto de Lei nº 1.195, de 2003, do Deputado 
Vieira Reis – Concede isenção de pagamento de pe-
dágio nas condições que especifica.

Concede isenção de pagamento de pedágio ao 
condutor que apresentar comprovante de pagamento 
de pedágio efetuado até vinte e quatro horas antes de 
sua passagem pela praça de cobrança.

 O pagamento do pedágio deve estar relaciona-
do ao uso que se faz da rodovia. Na medida em que 
esse parâmetro é rompido, injustiças podem ocorrer, 
principalmente pelo fato de se beneficiar quem mais 
usa a rodovia e, consequentemente, quem mais a des-
gasta. Além disso, deve-se lembrar da necessidade de 
se promover o reequilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos em execução, para a aplicação da medida, 
o que provocaria aumento da tarifa básica. 

Ante o aspecto da compatibilidade ou adequa-
ção orçamentária da proposição, somos pela não im-
plicação em impacto direto no aumento das receitas 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação orçamentária e financeira, e no mérito, somos 
pela rejeição.

 Projeto de Lei nº 1.245, de 2003, do Deputado 
Paulo Magalhães – Concede isenção de pagamento 
de pedágio nas condições que especifica.

Concede isenção de pagamento de pedágio ao 
condutor que apresentar comprovante de pagamen-
to de pedágio efetuado até doze horas antes de sua 
passagem pela praça de cobrança.

Prevalecem os mesmos argumentos relacionados 
na análise do projeto anterior.

Ante o aspecto da compatibilidade ou adequa-
ção orçamentária da proposição, somos pela não im-
plicação em impacto direto no aumento das receitas 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação orçamentária e financeira, e no mérito, somos 
pela rejeição.
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Projeto de Lei nº 1.762, de 2003, do Deputado 
Coronel Alves – Dispõe sobre a taxa de pedágio 
a ser cobrada nas rodovias federais, estaduais, 
do Distrito Federal e municipais e dá outras pro-
vidências. 

Apresentamos os mesmos argumentos utiliza-
dos no Projeto de Lei nº 954, de 1999 e PL nº4.740, 
de 1998.

Ante o aspecto da compatibilidade ou adequa-
ção orçamentária da proposição, somos pela não im-
plicação em impacto direto no aumento das receitas 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação orçamentária e financeira, e no mérito, somos 
pela rejeição.

Feitas as observações específicas, neces-
sárias à avaliação de cada projeto, julgamos con-
veniente tecer alguns comentários gerais sobre a 
situação da infra-estrutura rodoviária brasileira e 
os programas de concessão rodoviária.

Cabe assinalar, em primeiro plano, que os in-
vestimentos na malha rodoviária federal tiveram uma 
redução, nos últimos vinte e cinco anos, de aproxima-
damente 50%, ao passo que, no mesmo período, a 
frota de veículos multiplicou-se por oito. Ocorre, as-
sim, que o uso das rodovias é bastante intenso – 96% 
do transporte de passageiros e 62% do transporte 
de cargas dá-se por esse meio -, mas em condições 
desfavoráveis, o que pode gerar aumento de até 38% 
no custo operacional dos veículos, 58% no consumo 
de combustível, 100% no tempo de viagem e 50% no 
índice de acidentes – dados do IPEA.

 Essa sorte de coisas foi preponderante para a 
implantação dos programas de concessão rodoviária 
no país, alternativa para a manutenção e o melhora-
mento de estradas com maior fluxo de veículos. Além 
de possibilitar a recuperação e a modernização de 
trechos rodoviários vitais para a economia brasileira, 
com capital privado, as concessões de rodovias pro-
porcionaram redução do custo de transporte, aumento 
da segurança (em apenas um ano o número de mortos 
foi reduzido em 34%), geração de empregos (44.264 
postos de trabalho – dados de 2001), programas sociais 
(220 mil pessoas atendidas em comunidades caren-
tes), e aumento do volume de arrecadação tributária 
do Poder Público (IR, PIS, COFINS e ISS).

Em que pese a existência de críticos dos pro-
gramas de concessão rodoviária, vale notar que no 
ranking das melhores rodovias do país, desenvolvido 
pela CNT, a grande maioria é de rodovias concedidas 
à iniciativa privada (quatro, das seis primeiras coloca-
das). Além disso, de acordo com pesquisa realizada 
pelo DataFolha, o índice de usuários satisfeitos com os 
serviços prestados pelas concessionárias é de 86%, 

percentual bastante expressivo. Por fim, não se pode 
acusar os programas implantados no país de serem 
amparados por tarifas extorsivas. Ao contrário. No Brasil, 
as tarifas correspondem a 0,017 dólares por quilôme-
tro, em média. Nos EUA, esse valor sobe para 0,027, 
na Espanha, para 0,079, no Japão, para 0,159 e, no 
México, para 0,220. A par disso, é bom lembrar que as 
concessionárias brasileiras prestam alguns serviços 
não oferecidos pelas suas congêneres internacionais, 
casos dos atendimentos médico e mecânico.

Como é evidente, seu objetivo é reduzir despesas 
públicas por meio da restrição imposta às dotações de 
publicidade e propaganda, não havendo qualquer outro 
dispositivo que acarrete repercussões negativas aos or-
çamentos da União, seja pela via de aumento de gastos, 
seja pela diminuição de receitas. Assim, o projeto está 
compatível com as leis orçamentárias em vigor.

No mérito, também devemos considerar oportuno, 
conveniente e absolutamente justificável o mecanismo 
que vincula o montante destinado às despesas publi-
citárias ao valor global do orçamento de cada órgão. 
Diante de tantas restrições orçamentárias com que já 
estamos acostumados a lidar, não há cabimento em 
privilegiar gastos que, na melhor das hipóteses, são 
secundários à missão institucional de quase todos os 
órgãos públicos, cuja preocupação maior deve ser, an-
tes de tudo, a prestação de bons serviços à população 
e não a promoção partidária de programas de governo 
ou, pior ainda, de pessoas.

Diante do exposto, somos pela não implicação da 
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quan-
to à adequação orçamentária e financeira do PL n.º 
3.925, de 1997, e dos PL’s nºs 4.740/98, 78/99, 737/99, 
954/99, 1.177/99, 1.310/99, 1.421/99, 1.847/99, 1.995/99, 
1.977/99, 2.695/00, 3.229/00, 3.444/00, 4.144/01, 
4.421/01, 4.485/01, 4.545/01, 5.555/01, 6.264/02, 
6.457/02, 6.572/02, 6.745/02, 6.750/02, 6.790/02, 
6.877/02, 7.062/02, 7.096/02, 7.159/02, 7.447/02, 284/03, 
800/03, 902/03, 984/03, 1.057/03, 1.195/03, 1.245/03 e 
1.762/03, apensados, e, no mérito, pela aprovação do 
PL n.º 3.925, de 1997, e dos Projetos de Lei de nº 6.790, 
de 2002 e 800, de 2003, que seguem em apenso, nos 
termos do Substitutivo anexo; e pela rejeição dos PL’s 
nºs 4.740/98, 78/99, 737/99, 954/99, 1.177/99, 1.310/99, 
1.421/99, 1.847/99, 1.995/99, 1.977/99, 2.695/00, 
3.229/00, 3.444/00, 4.144/01, 4.421/01, 4.485/01, 
4.545/01, 5.555/01, 6.264/02, 6.457/02, 6.572/02, 
6.745/02, 6.750/02, 6.877/02, 7.062/02, 7.096/02, 
7.159/02, 7.447/02, 284/03, 902/03, 984/03, 1.057/03, 
1.195/03, 1.245/03 e 1.762/03.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2005. – Depu-
tado Eduardo Cunha.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 3.925/97

Dispõe sobre a vedação à cobrança de 
pedágio dos veículos registrados no municí-
pio onde localizam-se postos de pedágio.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O veículo de passeio registrado em muni-

cípio no qual esteja localizada, em rodovia, praça de 
cobrança de pedágio será isento do pagamento nessa 
praça específica.

 §1º A isenção definida no caput será para no 
máximo 04 (quatro) viagens diárias, sendo 2 (duas) 
em cada sentido da praça específica.

 §2º A entidade pública ou concessionária respon-
sável pela cobrança de pedágio, se obrigará a cadastrar 
todos os veículos que quiserem usufruir da presente 
lei, podendo definir,a seu critério, a melhor maneira 
para o atendimento do disposto nesta lei.

Art.2º Fica vedado o repasse para as tarifas do 
pedágio de qualquer aumento em decorrência da apli-
cação desta lei.

Art. 3º O descumprimento desta lei implicará em 
uma multa diária eqüivalente a 10 (dez) vezes o valor 
do pedágio na praça específica por cada veículo.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando às disposições em contrário.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2005. 
– Deputado Eduardo Cunha.

PROJETO DE LEI Nº 5.845-A, DE 2005 
(Do Supremo Tribunal Federal)

Dispõe sobre a carreira dos servidores 
do Poder Judiciário da União e dá outras 
providências; tendo parecer da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
co, pela aprovação deste e das Emendas de 
nºs 6 e 20, apresentadas na Comissão, com 
emenda, e pela rejeição Emendas de nºs 1 
a 5, 7 a 10, e 25, apresentadas na Comissão 
(relator: Dep. Henrique Eduardo Alves).

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

Apreciação: Proposição sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Púbico

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, consi-
derando o disposto no art. 88, incisos IV e V, da Lei nº 
11.178, de 20 de setembro de 2005, que dispõe sobre 

as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 
2006 e dá outras providências, decide sobrestar o pro-
cesso legislativo das Proposições adiante relacionadas, 
oriundas do Poder Judiciário e do Ministério Público 
da União, até que o Conselho Nacional de Justiça e o 
Conselho Nacional do Ministério Público apresentem 
a esta Casa os pareceres que lhes cabem, nos termos 
dos dispositivos legais indicados:
– Projeto de Lei nº 5.845, de 2005, do Supremo Tri-

bunal Federal, que dispõe sobre a carreira dos 
servidores do Poder Judiciário da União e dá 
outras providências;

– Projeto de Lei nº 5.829, de 2005, do Superior Tribu-
nal de Justiça, que dispõe sobre a criação de 400 
(quatrocentas) Varas Federais destinadas precipu-
amente à interiorização da Justiça Federal de pri-
meiro grau e à implantação dos Juizados Especiais 
Federais no País e dá outras providências;

– Projeto de Lei nº 5.819, de 2005, do Supremo Tri-
bunal Federal, que dispõe sobre as atividades 
de apoio ao Conselho Nacional de Justiça e dá 
outras providências;

– Projeto de Lei nº 5.471, de 2005, do Tribunal Su-
perior do Trabalho, que cria cargos de Juiz do 
Trabalho Substituto no Tribunal Regional do Tra-
balho da 2ª Região, São Paulo;

– Projeto de Lei nº 5.357, de 2005, do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de 
cargo de Juiz do Trabalho Substituto, de cargos 
em comissão e de provimento efetivo e de fun-
ções comissionadas no Quadro de Pessoal do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região;

– Projeto de Lei nº 5.318, de 2005, do Tribunal Su-
perior do Trabalho, que cria cargos e funções 
no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Superior do Trabalho;

– Projeto de Lei nº 5.238, de 2005, do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, que cria Cargos em Comissão 
e Funções Comissionadas no Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região, e dá outras providên-
cias;

– Projeto de Lei nº 4.858, de 2005, do Tribunal Su-
perior do Trabalho, que dispõe sobre a transfor-
mação de Funções Comissionadas no Quadro 
de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
5ª Região e dá outras providências;

– Projeto de Lei nº 4.694, de 2004, do Superior Tri-
bunal de Justiça, que dispõe sobre a criação de 
cargos e funções no Conselho da Justiça Federal 
e na Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus 
e dá outras providências;

– Projeto de Lei nº 4.564, de 2004, do Superior 
Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a cria-



01404 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

ção de cargos no quadro de pessoal do Tribu-
nal Regional Federal da 2ª Região e dá outras 
providências;

– Projeto de Lei nº 4.533, de 2004, do Tribunal Su-
perior Eleitoral, que cria cargos e funções nos 
quadros de pessoal dos Tribunais Regionais Elei-
torais, destinados as zonas eleitorais;

– Projeto de Lei nº 3.248, de 2004, do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios, que dis-
põe sobre a Organização Judiciária do Distrito 
Federal e Territórios;

– Projeto de Lei nº 2.550, de 2003, do Tribunal Su-
perior do Trabalho, que dispõe sobre a criação 
de cargos efetivos e em comissão e funções co-
missionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região;

– Projeto de Lei nº 2.549, de 2003, do Tribunal Su-
perior do Trabalho, que dispõe sobre a criação 
de um cargo em comissão e de funções comis-
sionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 1ª Região;

– Projeto de Lei nº 2.548, de 2003, do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, que cria e transforma no Quadro 
de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região, os cargos que menciona e dá outras 
providências;

– Projeto de Lei nº 2.334, de 2003, do Tribunal Su-
perior do Trabalho, que dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo e funções co-
missionadas no Quadro Permanente de Pessoal 
do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região 
e dá outras providências;

– Projeto de Lei nº 4.942, de 2001, do Tribunal Su-
perior do Trabalho, que cria funções comissiona-
das e cargos de provimento efetivo no Quadro 
de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região da Justiça do Trabalho e dá outras 
providências;

– Projeto de Lei nº 5.049, de 2005, do Ministério Pú-
blico da União, que regulamenta o art. 130-A, § 
1º, da Constituição Federal, dispondo sobre a 
forma de indicação dos membros do Conselho 
Nacional do Ministério Público oriundos do Mi-
nistério Público e cria cargos para o apoio téc-
nico-administrativo.

Remetam-se cópias das proposições do Poder 
Judiciário ao Conselho Nacional de Justiça, e do Mi-
nistério Público da União ao Conselho Nacional do 
Ministério Público.

Publique-se.
Brasília, 19 de outubro de 2005. – Aldo 

Rebelo, Presidente.

Ofício nº 70/GP

Brasília, 29 de novembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 88, inciso IV, 

da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, encaminho 
a Vossa Excelência cópia da certidão de julgamento e 
da decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacio-
nal de Justiça sobre o mérito do Projeto de Lei nº 5.845, 
que dispõe sobre a carreira dos servidores do Poder 
Judiciário da União e dá outras providências.

Atenciosamente, – Ministro Nelson Jobim, Pre-
sidente.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 123/2005
RELATOR: CONSELHEIRO OSCAR ARGOLLO.
REQUERENTE: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REQUERIDO: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.

Certifico que o Plenário, ao apreciar o processo 
em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu 
a seguinte decisão:

“O Conselho, por unanimidade, em cumpri-
mento ao disposto no art. 88, inciso IV, da Lei nº 
11.178/2005 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), 
manifestou-se favorável à aprovação do Projeto 
de Lei nº 5.845/2005, que dispõe sobre a carrei-
ra dos servidores do Poder Judiciário da União, 
nos termos do voto proferido pelo Conselheiro 
Relator Oscar Argollo. Presidiu o julgamento o 
Excelentíssimo Ministro Nelson Jobim (Presiden-
te). Plenário, 29 de novembro de 2005”.

Presentes à sessão os Excelentíssimos Senho-
res Conselheiros: Pádua Ribeiro, Vantuil Abdala, Jirair 
Meguerian, Douglas Rodrigues, Cláudio Godoy, Ger-
mana Moraes, Paulo Schmidt, Eduardo Lorenzoni, 
Ruth Carvalho, Oscar Argollo, Paulo Lôbo, Alexandre 
de Moraes e Joaquim Falcão.

Ausentes, justificadamente, o Procurador-Geral 
da República, Dr. Antônio Fernando de Sousa, e o 
Presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Roberto 
Antônio Busato.

Apresentou sustentação oral o Sr. Roberto Poli-
carpo, Coordenador da Fenajufe.

Brasília-DF, 29 de novembro de 2005. – 

Analista Judiciário
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Conselho Nacional de Justiça

Pedido de Providências nº 123

Exmo. Sr. Presidente e Eminentes Conselheiros:

Relatório

O Exmo. Sr. Diretor-Geral do Supremo Tribunal 
Federal, nos termos dos incisos IV e V do artigo 88 da 
Lei Federal nº 11.178, de 20 de setembro de 2005¹, que 
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Or-
çamentária de 2006 e dá outras providências, remeteu 
ao Egrégio Conselho Nacional de Justiça o Ofício nº 
257/GDG, de 21 de outubro de 2005 (fls. 2), solicitando 
manifestação, quanto ao mérito e ao atendimento dos 
requisitos legais, acerca do Projeto de Lei nº 5.845/05 
(fls. 3/18), apresentado à Câmara dos Deputados pelo 
Exmo. Sr. Ministro Presidente do Excelso Pretório através 
da Mensagem nº 46/2005, de 31 de agosto de 2005.

O Projeto de Lei nº 5.845/05 está com a tramitação 
suspensa na Câmara dos Deputados, aguardando, des-
de 19-3-2005, os pareceres que lhe cabem (Documento 
anexo). Nesse sentido, a autuação do presente Pedido de 
Providências. A Justificativa do Projeto de Lei no. 5.854/05, 
da lavra dos Exmos. Srs. Presidentes do Supremo Tribunal 
Federal, do Superior Tribunal de Justiça e Conselho da 
Justiça Federal, do Tribunal Superior do Trabalho e Con-
selho Superior da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior 
Eleitoral, do Superior Tribunal Militar e do Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal e Territórios (fls. 14/18) conclui, em 
síntese, que “a despesa decorrente do projeto conforma-se 
dentro da margem de crescimento permitida aos gastos 
com pessoal e encargos, sociais do Poder Judiciário da 
União para o exercício de 2005. Ressalte-se que a Receita 
Corrente Líquida prevista no PLO/2006 evoluiu dos atuais 
R$295 bilhões para R$311.056.847.100 (trezentos e onze 
bilhões, cinqüenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e 
sete mil e cem reais), do que resultará ampliada a margem 
de crescimento no próximo ano” (sic.,).

Através da Portaria nº 336, de 29 de setembro de 
2005, o Exmo. Sr. Diretor-Geral do Supremo Tribunal Fe-
deral, com base no disposto na alínea b do inciso IX do 
artigo 65 do Regulamento da Secretaria e no Protocolo 
de Cooperação celebrado com o Conselho Nacional de 
Justiça, constituiu uma Comissão Técnica de apoio, para 
desenvolver estudos sobre o Projeto de Lei em tela.

1 Lei nº 11.178/05 – Art. 88. Os projetos de lei sobre transformação 
de cargos, a que se refere o art. 85, § 2º, desta lei, bem como os 
relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais 
deverão ser acompanhados de: (...) IV – em se tratando de proje-
tos de lei de iniciativa do Poder Judiciário e do Ministério Público 
da União, parecer sobre o mérito e o atendimento aos requisitos 
deste artigo, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça e 
do Conselho Nacional do Ministério Público, de que tratam os arts. 
103-B e 130-A da Constituição; e V – o disposto no inciso anterior 
aplica-se aos projetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário e do 
Ministério Público da União em tramitação no Poder Legislativo na 
data da publicação desta lei.

 Em síntese, a aludida Comissão, após o exame da ma-
téria, concluiu que em relação ao mérito, o Projeto de 
Lei está indicado à aprovação pelo Conselho Nacional 
de Justiça e pelas Casas do Congresso Nacional, ten-
do em vista o relevante papel constitucional dos órgãos 
que compõem o Poder Judiciário da União e a política 
de valorização do servidor integrante da Carreira Judi-
ciária, como forma de otimizar a prestação jurisdicional. 
Quanto aos aspectos orçamentários impõe-se observar 
o disposto no inciso I do parágrafo 1º do artigo 169 da 
Constituição Federal²... Quanto à Lei de Responsabilida-
de Fiscal, a análise demonstra que o Projeto atende aos 
requisitos nela estabelecidos. A propósito, vale ressaltar 
uma pequena diferença entre os “números apresentados 
à Câmara dos Deputados e os ... indicados, decorrente 
da atualização dos dados, conforme Anexo” (sic).

² Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder 
os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único. A 
concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a 
criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como 
a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos Órgãos e entida-
des da administração direta ou indireta, inclusive fundações insti-
tuídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas: § 1º A 
concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a 
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura 
de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a 
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta 
ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder 
público, só poderio ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) I – se houver prévia dotação 
orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) II – se houver autorização especifi-
ca na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas pú-
blicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) § 2º Decorrido o prazo estabelecido 
na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos 
parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os 
repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites. 
(incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) § 3º Para o 
cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, du-
rante e prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes 
providencias: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
I – redução em pelo menos vinte por cento das despesas com car-
gos em comissão e funções de confiança; (incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) II – exoneração dos servidores não 
estáveis. (incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) § 4º 
Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem 
suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei 
complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder 
o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes 
especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa 
objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 19, de 1998) § 5º O servidor que perder o cargo na forma do 
parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês 
de remuneração por ano de serviço. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 19, de 1998) § 6º O cargo objeto da redução prevista nos 
parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de 
cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas 
pelo prazo de quatro anos. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) § 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a 
serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4º, (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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Às fls. 24 usque 31 se encontra o Ofício nº 63/
SOF/MP, de 11 de outubro de 2005, do Exmo. Sr. Se-
cretário de Orçamento Federal, do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, respondendo à consulta 
formulada pelo Exmo. Sr. Secretário de Orçamentos 
e Finanças do Tribunal Superior Eleitoral, indicando, 
em resumo, que aquela Secretaria “mantém seu en-
tendimento de que, segundo a Lei de Responsabilida-
de Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 
2000, as despesas com pessoal do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal – TJDF estão compreendidas no 
limite estabelecido para o Poder Executivo e não no 
limite do Poder Judiciário...” (sic).

Finalmente, às fls. 33, há manifestação do Exmo. 
Sr. Secretário-Geral do Egrégio Conselho, in verbis:

“Manifesto-me de acordo com o parecer 
do grupo técnico. A análise do mérito está 
adequadamente formulada, demonstrando a 
importância do projeto em uma estratégia de 
modernização do sistema judiciário. Quanto à 
adequação orçamentária, merecem destaque 
as observações sobre a necessidade de par-
celamento na implantação”.

A distribuição do processo honrou-me com a 
Relatoria (fls. 34).

Às fls. 35, tendo em vista as notas apresenta-
das pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da República 
no dia da sessão de julgamento, ad cauteam des-
pachei determinando a manifestação da douta Co-
missão as observações apresentadas. Às fls. 45 se 
encontra a certidão da Secretaria Geral apontando 
a decisão unânime do Egrégio Conselho retirando 
da pauta do dia 08 de novembro de 2005 os autos 
do processo.

A douta Comissão Técnica, às fls. 46, apresenta 
sua manifestação.

É o Relatório.

Voto

Conforme consta dos autos, as opiniões ex-
pressas pelos diversos segmentos competentes para 
manifestações acerca do Projeto de Lei nº 5.845/05, 
ora em tramitação na Câmara do Deputados, reve-
lam uma conclusão favorável à aprovação da novel 
norma jurídica, que proporcionará justa e necessária 
adequação da Carreira Judiciária da União Federal, 
oferecendo aos Servidores uma correta e atual remu-
neração, permitindo, destarte, a valorização da classe. 
Os anseios dos Servidores, mediante a aprovação 
do aludido Projeto de Lei, serão contemplados, ofe-
recendo dignidade e tranqüilidade para os mesmos 
e seus familiares.

Peço vênia para reproduzir trechos da manifes-
tação da douta Comissão Técnica (fls. 20/21), cujo 
teor, em consonância com a cota do Exmº Sr. Secre-
tário-Geral do Egrégio Conselho (fls. 33), dão a exata 
conclusão da matéria. Vejamos:

1 – Quanto à modulação da Carreira:

“Destaca-se do Projeto o propósito de 
valorizar a Carreira do Judiciário, com vistas 
à celeridade dos serviços e à eficiência de 
seus servidores:

a) previsão da obrigatoriedade de partici-
pação em curso de desenvolvimento gerencial 
a cada período de 2 anos para os ocupantes 
de funções comissionadas/cargos em comis-
são de natureza gerencial;

b) novo percentual da Gratificação de 
Atividade Judiciária, que passa de 30% para 
50% sobre o vencimento básico do servidor, 
destinada, exclusivamente, aos integrantes da 
Carreira Judiciária, quando no efetivo exercí-
cio de suas atribuições. Dessa forma, não é 
devida aos servidores cedidos a órgãos de 
outros Poderes ou de outra esfera federativa, 
tampouco aos servidores requisitados, aos que 
não têm vínculo efetivo com a Administração 
Pública e aos retribuídos apenas pela remu-
neração cheia da função comissionada ou do 
cargo em comissão;

c) instituição do Adicional de Qualificação 
refe rente às ações de treinamento, títulos, di-
plomas ou certificados de cursos de pós-gra-
duação, em sentido amplo ou estrito, em áreas 
de interesse dos órgãos do Poder Judiciário, 
conforme definido em regulamento, sendo 
apenas considerados os canos reconhecidos 
pelo Ministério da Educação. Tem por escopo a 
valorização do servidor da carreira na medida 
em que o melhor preparo intelectual induz a 
melhor desempenho profissional;

d) nova regra de retribuição das funções 
comissionadas e dos cargos em comissão, 
cujos valores remontam à situação vigente 
na Lei nº 9.421/1996, estando, portanto, defa-
sados, comparativamente aos atribuídos nos 
demais poderes para cargos equivalentes, o 
que gera evasão de servidores e dificulda-
de de provimento dos cargos em comissão, 
notadamente nos tribunais, em razão da bai-
xa atratividade financeira frente aos padrões 
de qualificação profissional exigidos de seus 
ocupantes.

Da justificativa apresentada pelos subs-
critores do Projeto de Lei ressalte-se a defasa-
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gem das tabelas salariais dos órgãos do Po-
der Judiciário quando cotejadas com a remu-
neração das carreiras dos Poderes Executivo 
e Legislativo, como também em relação aos 
salários dos empregados terceirizados que 
prestam serviços ao Poder Judiciário, o que 
tem gerado crescente evasão de servidores 
recém nomeados, bem como desestimulado 
os antigos servidores.”

2 – Quanto à questão orçamentária:
“A análise da Receita Corrente Líquida prevista 

para 2006 demonstra que o Poder Judiciário da União 
possui margem de crescimento de mais de 7 bilhões 
para as despesas de pessoal e encargos sociais, con-
siderado o limite prudencial estabelecido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, enquadrando-se no artigo 
20 da Lei Complementar nº 101/200, como a seguir 
demonstrado:

O impacto orçamentário anual do Projeto de Lei, 
incluindo-se ativos, inativos e pensionistas, expressa-
se pelos seguintes valores:

Inclui-se no cálculo do impacto orçamentário bruto 
do Poder Judiciário da União a Justiça do Distrito Federal 
e Territórios, embora seus limites legal e prudencial (LRF) 
sejam considerados junto com os do Poder Executivo, 
conforme art. 20, I, c, da LC nº 101/2000 e ofício SOF/
MP nº 63, enviado ao TSE em 11-10-2000.

A estimativa do impacto anual discriminada por 
órgão do Poder Judiciário e da JDFT indica que em-
bora, no geral, a despesa decorrente do projeto con-
forme-se dentro da margem de crescimento permitida 
aos gastos com pessoal e encargos sociais do Poder 
Judiciário da União para o exercício de 2006, há dificul-
dade para enquadramento individualizado da Justiça 
Federal e da JDFT (Anexo).

Desse modo, esta Comissão recomenda que a 
implantação do Projeto seja parcelada em, no míni-
mo, dois anos.

Registra-se, também, a necessidade de incluir-se 
previsão orçamentária no Anexo V do Projeto de Lei Or-
çamentária para 2006, com vistas a atender-se ao dis-
posto no artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal.”

Diante das observações do Exmº Sr. Procurador-
Geral da República, membro efetivo do Egrégio Conse-
lho, preocupado com as conclusões da douta Comis-
são Técnica, entendi por bem rogar nova manifestação 
sobre as notas apresentadas às fls. 36 e 37.

Assim, vindo aos autos a nova manifestação, re-
produzo parcialmente as conclusões, in verbis:
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“...apresentamos o detalhamento do cál-
culo das margens de crescimento legal e pru-
dencial do Poder Judiciário da União e Justiça 
do Distrito Federal e Territórios, complementan-
do as informações anteriormente prestadas:

– inclui-se no cálculo do impacto orça-
mentário bruto do Poder Judiciário da União a 
Justiça do Distrito Federal e Territórios;

– no entanto, a JDFT está fora do limi-
te de 6% estabelecido para as despesas de 
pessoal do Poder Judiciário da União (art. 20, 
I, b, da Lei Complementar nº 101/2000 – fls. 
26 a 28);

– à JDFT foi atribuído o percentual de 
0,275% destacado do limite destinado ao Po-
der Executivo (art. 20, I, c, da LC nº 101/2000 
combinado com os incisos XIII e XIV do art. 
21 da Constituição e art. 31 da Emenda Cons-
titucional nº 19);

– o impacto bruto (incluindo-se ati-
vos, inativos e pensionistas) apresentado no 
Projeto de Lei remetido ao Poder Legislati-
vo (R$4.590.675.172) acrescido do impac-
to da Justiça do Distrito Federal e Territórios 
(R$305.590.361) é de R$4.896.265.533;

– a Receita Corrente Líquida prevista 
para 2006 indica que o Poder Judiciário da 
União possui margem de crescimento de apro-
ximadamente 7,4 bilhões para as despesas 
de pessoal e encargos sociais, considerado o 
limite prudencial estabelecido na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, o que enquadra o Projeto 
no artigo 20 da LC nº 101/2000,

(...)
– em atendimento ao estabelecido no 

inciso I do art. 16 da LC nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), informamos que o 
impacto do PL, nos dois anos subseqüentes, 
se a implantação ocorrer de uma só vez, será 
igual ao previsto para 2006, ano em que pos-
sivelmente o PCS entrará em vigor.

Desse modo, o impacto global do PCS 
não compromete a margem de crescimento 
prudencial dos gastos do Poder Judiciário no 
ano de 2006 e não viola a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

(...)
Embora caiba à Administração dos ór-

gãos do Poder Judiciário, quando da implan-
tação do Projeto, observar os limites impostos 
pelas regras de gestão fiscal e demais normas 
orçamentárias, esta Comissão, nada obstante, 
sugeriu no parecer inicial que a implantação 

fosse dividida em, no mínimo, 2 anos, com 
o objetivo de alertar os gestores sobre a ne-
cessidade de enquadramento individual dos 
órgãos nos limites da lei.

Atendendo, porém, à solicitação do Sr. 
Relator, esta Comissão, com a colaboração 
da Coordenadora do Comitê Técnico de Orça-
mento instituído pela Portaria CNJ nº 7/2005, 
realizou novos estudos para demonstrar a via-
bilidade de implantação do PL em três anos, 
em todos os órgãos.”

Portanto, realizada a nova verificação, constatou-
se que as preocupações do Exmº Sr. Procurador-Ge-
ral da República eram perfeitamente justas. Todavia, 
observou-se que os autores das notas apresentadas 
elaboraram cálculos equivocados, eis que incluíram, 
por exemplo, despesas com Precatórios e Eleições em 
sua verificação. A última manifestação da douta Comis-
são Técnica, então, apresenta conclusões concretas e 
categóricas que permitem, agora, uma clara visão da 
situação, cuja conclusão é pela aprovação do aludido 
Plano de Cargo e Salários em tela.

Destarte, Exmº Sr. Presidente e ilustrados Conse-
lheiros, o Projeto de Lei nº 5.845/05 merece ser apro-
vado, eis que seu conteúdo atende às necessidades 
urgentes do Poder Judiciário da União Federal, seja 
quanto à formulação do novo quadro da Carreira Ju-
diciária para os Servidores, seja quanto às condições 
orçamentárias, razão pela qual sugiro aos eminentes 
membros do Egrégio Conselho Nacional de Justiça 
que acompanhem a presente opinião, para ulterior re-
messa de cópia dos autos à Câmara dos Deputados, 
pugnando pela aprovação do texto apresentado, ob-
servadas as peculiaridades indicadas na conclusão da 
douta Comissão Técnica (fls. 46/47) e na manifestação 
do Exmº Sr. Secretário-Geral (fls. 33), entendendo, es-
pecialmente, que o pagamento das verbas indicadas 
merece e necessita, por viável, ser realizado de forma 
parcelada, em no máximo 3 (três) parcelas anuais, 
tudo no sentido de modernizar, valorizar e dignificar 
os Servidores do Judiciário da União Federal.

Ademais disso, relativamente aos Servidores do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, diante da mani-
festação (fls. 24/25) do Exmº Sr. Secretário de Orçamen-
to Federal, do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, tenho que a futura norma jurídica incidirá 
sobre os mesmos, ressalvando a situação do computo 
para o teto, em razão do disposto no inciso
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 XIII do artigo 21 da Constituição Federal³ e na alínea 
c do artigo 20 da Lei Complementar nº 101/20004, fato 
que merece reexame do Congresso Nacional a fim de 
proporcionar uma justa isonomia.

É o voto.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2005. 

– Oscar Argollo, Conselheiro Relator.

Ref. Plano de Cargos e Salários do Poder Judiciário 
da União.

Atendendo solicitação do Sr. Relator, Conselheiro 
Oscar Argollo, em reunião realizada nesta data, apre-
sentamos o detalhamento do cálculo das margens de 
crescimento legal e prudencial do Poder Judiciário da 
União e Justiça do Distrito Federal e Territórios, comple-
mentando as informações anteriormente prestadas:

– inclui-se no cálculo do impacto orça-
mentário bruto do Poder Judiciário da União a 
Justiça do Distrito Federal e Territórios;

– no entanto, a JDFT está fora do limi-
te de 6% estabelecido para as despesas de 
pessoal do Poder Judiciário da União (art. 20, 

I, b, da Lei Complementar nº 101/2000 – fls. 
26 a 28);

– à JDFT foi atribuído o percentual d e 
0,275% destacado do limite destinado ao Po-
der Executivo (art. 20, I, c, da LC nº 101/2000 
combinado com os incisos XIII e XIV do art. 
21 da Constituição e art. 31 da Emenda Cons-
titucional nº 19);

– o impacto bruto (incluindo-se ati-
vos, inativos e pensionistas) apresentado no 
Projeto de Lei remetido ao Poder Legislati-
vo (R$4.590.675.172) acrescido do impac-
to da Justiça do Distrito Federal e Territórios 
(R$305.590.361) é de R$4.896.265.533;

– a Receita Corrente Líquida prevista 
para 2006 indica que o Poder Judiciário da 
União possui margem de crescimento de apro-
ximadamente 7,4 bilhões para as despesas 
de pessoal e encargos sociais, considerado o 
limite prudencial estabelecido na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, o que enquadra o Pro-
jeto no artigo 20 da LC nº 101/2000, como 
demonstrado:

³ Constituição Federal – Art. 21. Compete à União:
.................
XIII – organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e 
a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios;
4 Lei Complementar nº 101/2000 – Art. 20. A repartição dos limites 
globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
I – na esfera federal:
(...)

c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Exe-
cutivo, destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com 
pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 
da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, repar-
tidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada 
um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, 
verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores 
ao da publicação desta Lei Complementar;
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– em atendimento ao estabelecido no 
inciso I do art. 16 da LC nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), informamos que o 
impacto do PL, nos dois anos subseqüentes, 
se a implantação ocorrer de uma só vez, será 
igual ao previsto para 2006, ano em que pos-
sivelmente o PCS entrará em vigor.

Desse modo, o Impacto global do PCS não com-
promete a margem de crescimento provincial dos gas-
tos do Poder Judiciário no ano de 2006 e não viola a 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Embora caiba à Administração dos órgãos do Po-
der Judiciário, quando da implantação do Projeto, ob-
servar os limites impostos pelas regras de gestão fiscal 
e demais normas orçamentárias, esta Comissão, nada 
obstante, sugeriu no parecer inicial que a implantação 
fosse dividida em, no mínimo, 2 anos, com o objetivo de 
alertar os gestores sobre a necessidade de enquadra-
mento individual dos órgãos nos limites da lei.

Atendendo, porém, à solicitação do Sr. Relator, 
esta Comissão, com a colaboração da Coordenadora 
do Comitê Técnico de Orçamento instituído pela Por-
taria CNJ nº 7/2005, realizou novos estudos para de-
monstrar a viabilidade de implantação do PL em três 
anos, em todos os órgãos.

Na elaboração da planilha anexa promoveu-se à 
validação preliminar dos dados, inclusive os que com-
põem a base de cálculo dos limites percentuais dos ór-
gãos do Judiciário da União (§ 1º do art. 20 da LRF).

A análise indicou a necessidade de recomposição de 
bases e limites, mediante exclusão das sentenças judiciais 
e despesas de exercícios anteriores, para ajustamento ao 
disposto no art. 19, § 1º e art. 20, § 1º da LC nº 101/00.

É o parecer.
Brasília, 22 de novembro de 2005. – Paula Crisós-

tomo Lopes Lima (STF), Presidente – Alfredo Wagner 
de Andrade (STF) – Roberto Bezerra (STF).
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PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício nº 070/GP, de 29-11-2005, do Conselho Nacional 
de Justiça, encaminhando cópias da certidão de julga-
mento e da decisão proferida em relação ao mérito do 
Projeto de Lei nº 5.845, de 2005, do Supremo Tribunal 
Federal, que Dispõe sobre a carreira dos servidores do 
Poder Judiciário da União e dá outras providências.

A vista da manifestação do Conselho Na-
cional de Justiça, nos termos do art. 88, inci-
so IV, da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 
2005, determino a retomada da tramitação do 
Projeto de Lei nº 5.845, de 2005, do Supremo 
Tribunal Federal, que dispõe sobre a carreira 
dos servidores do Poder Judiciário da União 
e dá outras providências.

Publique-se.
Em 5-12-2005. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

EMENDA SUPRESSIVA Nº 1, DE 2005

Suprimam-se os §§ 2º do art. 14 e 4º do art. 16 
do PL nº 5.845 de 2005.

Os dispositivos aos quais se propõe a supressão 
estão assim redigidos:

“Art. 14. A Gratificação de Atividade Ju-
diciária – GAJ será calculada mediante apli-
cação do percentual de cinqüenta por cento 
sobre os vencimentos básicos estabelecidos 
no Anexo II.

 ..............................................................
§ 2º O servidor de Carreira Judiciária ce-

dido não perceberá, durante o afastamento, a 
gratificação de que trata este artigo, salvo na 
hipótese de cessão para outro órgão do Poder 
Judiciário, na condição de optante pela remu-
neração do cargo efetivo.”

“Art. 16. O Adicional de Qualificação – AQ 
incidirá sobre o vencimento básico do servidor, 
da seguinte forma:

 ..............................................................
§ 4º O servidor da Carreira Judiciária 

cedido não perceberá, durante o afastamento, 
o adicional de que trata este artigo, salvo na 
hipótese de cessão para outro órgão do Poder 
Judiciário da União, na condição de optante 
pela remuneração do cargo efetivo.”

Justificação

Os referidos dispositivos representam grande 
prejuízo salarial para os servidores do Poder Judici-

ário que se encontram cedidos ao Poder Executivo 
e Legislativo, e que continuam a exercer as mesmas 
atribuições próprias dos seus respectivos cargos. A 
cessão como um dever ou direito garantido por lei, 
não pode representar punição ao servidor que estiver 
prestando serviços a qualquer um dos poderes da re-
pública brasileira.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2005 . 

EMENDA SUPRESSIVA Nº 2, DE 2005

Suprimam-se o § 2º do art. 14 e o § 4º do art. 
16 do Projeto de Lei nº 5.845 de 2005, de autoria do 
Supremo Tribunal Federal.

Justificação

Os dispositivos acima indicados no presente 
Projeto de Lei, que trata do novo Plano de Carrei-
ra dos servidores do Poder Judiciário, sem dúvi-
da representam grande prejuízo salarial para os 
servidores do Poder Judiciário que se encontram 
cedidos ao Poder Executivo e Legislativo, já que 
eles pretendem vedar o percebimento dessas gra-
tificações por parte dos servidores que se encon-
tram cedidos a órgãos de outros Poderes. Esses 
servidores continuam a exercer as mesmas atribui-
ções próprias dos seus respectivos cargos, só que 
em outros órgãos. A cessão, como um dever e, ao 
mesmo tempo, um direito garantido por Lei, não 
pode representar punição ao servidor que estiver 
prestando serviços a qualquer um dos poderes da 
República Brasileira.

Ressalte-se também que tal proibição jamais 
existiu nos planos de carreira anteriores, inclusive no 
último, instituído pela Lei nº 9.421, de 1996, alterado 
pela Lei nº 10.475, de 2002. Esta novidade, por certo, 
irá prejudicar por demais os servidores do Judiciário 
que estão cedidos aos outros órgãos dos Poderes Le-
gislativo e Executivo.

Conclamo a meus pares a votarem favoravel-
mente a esta emenda para que tal prejuízo não venha 
a ser efetuado.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tado Mendes Ribeiro Filho, PMDB/RS.

EMENDA Nº 3, DE 2005

Acrescentar, onde couber:
Artigo... Fica revogado o artigo 5º da Lei nº 9.655, 

de 2 de junho de 1998, com o restabelecimento do cri-
tério de cálculo vigente até aquela data.
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Justificação

A extinção da função de Juiz Classista na Justiça do 
Trabalho e da Lei da sua aposentadoria foi precedida por 
uma campanha difamatória com todo tipo de inverdades 
sobre supostos altíssimos salários, aposentadoria preco-
ce, entre outras. A opinião pública foi manipulada com o 
uso e abuso de informações tendenciosas e falsas.

O classista aposentado de primeira instância, sob 
a égide da Lei em vigor até 1996 (ato jurídico perfeito), 
cuja função foi extinta nas três instâncias, tem sido per-
seguido pela intolerância e segregação dos Tribunais 
do Trabalho com a ausência de reajuste de proventos 
há mais de 10 anos.

A Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998, no seu 
artigo 50, determinou o congelamento dos vencimen-
tos dos classistas em atividade na primeira instância, 
remetendo os possíveis reajustes à equivalência geral 
dos servidores federais.

Os Tribunais do Trabalho, desconsiderando que a 
aplicação da nova Lei foi editada somente para os classis-
tas em atividade naquela data, passou a aplicar o artigo 
5º da Lei nº 9.655 para os classistas aposentados, con-
gelando os proventos dos que detinham todos os direi-
tos consolidados no critério anterior (ato jurídico perfeito, 
direito incorporado ao seu patrimônio e em gozo).

A Lei, ao congelar os vencimentos somente dos 
classistas de primeiro grau, gerou uma fissura legal e 
discriminatória em relação aos classistas de segunda e 
de terceira instâncias, cujos vencimentos foram mantidos 
na equivalência com os juízes togados dos Tribunais.

Importante ressaltar que todos os classistas, de 
todas as instâncias, tiveram suas aposentadorias homo-
logadas pelo TCU sob a égide da Lei nº 6.903/8, cujo 
supedâneo legal de reajuste está no seu artigo 7º.

Diz o texto legal:

“Os proventos de aposentadoria dos ju-
ízes temporários serão pagos pelo Tesouro 
Nacional ou pela Previdência Social, conforme 
o caso, sendo reajustados sempre que forem 
alterados os vencimentos dos juízes em ativi-
dade, em igual proporção”.

Os proventos dos classistas de segunda e ter-
ceira instâncias são reajustados pela base legal aci-
ma citada.

A questão que é absolutamente inaceitável, in-
justa e manifestamente discriminatória é a supressão 
dos direitos dos classistas aposentados de primeira 
instância e a manutenção dos direitos dos classistas 
aposentados das demais instâncias.

Consideramos que os Juízes Classistas aposen-
tados, sempre orgulhosos da nobre função exercida 
com múnus público, tenham reconhecida a mesma 

equivalência de direitos de seus colegas aposentados 
de segunda e terceira instâncias e, dessa forma, pos-
sam trilhar no ocaso da vida, cuja idade média está 
acima de 70 anos, com a mesma dignidade de todos 
os seus colegas aposentados.

A revogação do art. 5º da Lei nº 9.655/98 se faz 
necessária para restabelecer o critério de cálculo an-
terior à edição do artigo e propiciar ao erário a econo-
mia do passivo gerado quando da vigência da lei, com 
exclusão de tão odiosa discriminação imposta por uma 
legislação que precisa ser urgentemente alterada, em 
nome da justiça.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2005. – Mar-
celo Barbieri, Deputado Federal (PMDB-SP).

EMENDA Nº 4, DE 2005

Altere-se o art. 28, conferindo-lhe a redação abai-
xo:

“Art. 28 A elaboração dos regulamentos 
de que trata esta lei deverá contar com a par-
ticipação das entidades sindicais.”

Justificação

A substituição do verbo “poderá” por “deverá” tor-
na obrigatória a participação das entidades sindicais 
na elaboração dos regulamentos previstos na lei a ser 
aprovada a partir do PL nº 5.845/2005, mostrando-se 
mais apropriada à finalidade da norma.

Isso porque a facultatividade da participação das 
entidades sindicais no processo em questão pode ensejar 
interpretações restritivas por parte dos órgãos encarre-
gados de elaborar os regulamentos, no sentido de que 
poderiam optar ou por permitir ou não essa participação, 
o que acabaria por tornar sem efeito a disposição.

Além disso a participação das entidades sindicais 
na regulamentação da lei é de vital importância para a 
uniformização dos regulamentos, bem como para ga-
rantir que as normas regulamentadoras sejam as mais 
adequadas à realidade, visto que tais entidades são, 
sem dúvida, conhecedoras das demandas existentes 
entre a categoria.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tado Daniel Almeida

EMENDA Nº 5, DE 2005

Inclua-se no art. 4º um parágrafo 3º, com a se-
guinte redação:

“§ 3º As atribuições dos cargos de Analis-
ta Judiciário e Técnico Judiciários serão consi-
deradas atividade jurídica para fins de ingresso 
em carreiras nas quais a comprovação de tais 
atividades constitua requisitos indispensável, 
sempre que envolvam o manuseio de proces-
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sos, elaboração de despachos de expediente, 
elaboração de pareceres, e outras atividades 
correlatas à assistência jurídica ou adminis-
trativa na instrução, execução, conferência e 
controle de processas e documentos.”

Justificação

A recente edição da Emenda Constitucional nº 
45/2004 alterou a redação do art. 93, I, da CF, passando 
a exigir do bacharel em direita, para ingresso na Car-
reira da Magistratura, a comprovação de, no mínimo, 
três anos de atividade jurídica. Exigência idêntica foi 
incluída pela mesma emenda para ingresso na Carreira 
do Ministério Público (CF, art. 129, § 3º).

A inexistência de definição legal do que se deva 
considerar “atividade jurídica”, para fins de ingresso nas 
carreiras aludidas gerou polêmica, a exemplo que já 
ocorria com a “prática forense”, incluído na legislação 
infraconstitucional como requisito para ingresso em 
algumas carreiras.

Não obstante a amplitude conferida pela juris-
prudência, inclusive do STJ, ao conceito de “prática 
forense”, alguns tribunais, regulamentando as dispo-
sições da EC nº 45/2004, conferiram interpretação 
extremamente restritiva ao conceito de “atividade jurí-
dica”, criando obstáculos aos técnicos judiciários que 
pretendam prestar concurso para as carreiras cujo 
ingresso esteja condicionado à comprovação de ati-
vidade jurídica, vez que tais servidores não exercem 
atividade privativa dos bacharéis em direito.

Não se pode deixar de observar, porém, a irrazo-
abilidade de tais regulamentações, visto que permitiria 
o acesso a pessoas que comprovassem a participação 
em um número reduzido de feitos, ao ano, mas não 
aos técnicos judiciários que, cotidianamente, no exer-
cício das atribuições do cargo, mesmo quando lotados 
em área dita administrativa, desenvolvem atividades 
relacionadas com a atividade jurídica, o que inclui mo-
vimentação de processos, elaboração de despachos 
de expediente, prestação de informações às partes, 
etc. Ou seja, as atividades por eles desenvolvidas en-
volvem conhecimentos processuais que não podem 
ser ignorados, sob pena de se afastar da finalidade 
precípua da norma que estabeleceu a exigência de 3 
(três) anos de atividade jurídica.

Nesse contexto, não é demais ressaltar a indisso-
ciabilidade do processo legislativo da célebre fórmula 
do “fato-valor-norma”, brilhantemente exposta pelo Pro-
fessor Miguel Reale em sua obra “Lições Preliminares 
de Direito”. O fato, in casu, consiste em que, no mais 
das vezes, o contato dos servidores com o Judiciário 
leva muitos servidores aos bancos dos cursos de Di-
reito, no intuito de, posteriormente, prestar concurso 

para outras carreiras, inclusive a da Magistratura. Já o 
valor pode facilmente ser extraído de tal constatação 
prática, tendo em vista que a finalidade de um Estado 
Democrático de Direito inclui o aperfeiçoamento da 
pessoa humana. E também da finalidade mesma da 
exigência estabelecida pela EC nº 45/2005. Justifica-
se, portanto, a criação da norma, até mesmo para se 
evitar interpretações restritivas como aquelas que foram 
emprestadas ao dispositivo por alguns tribunais.

É de se observar, além disso, que no tocante à 
comprovação de “prática forense” o Superior Tribunal 
de Justiça já havia firmado entendimento segundo o 
qual o conceito merecia interpretação mais ampla, 
dada a finalidade da norma que o continha. Em várias 
ocasiões, a mesma Corte reconheceu aos Técnicos 
Judiciários o direito de prestar concurso e ingressar 
em carreiras para as quais se exigia tal requisito. O 
conceito de “atividade jurídica”, por si só, note-se, é 
bem mais amplo que o de “prática forense”, em razão 
do que não se justificam as interpretações restritivas 
conferidas por alguns atos normativos.

Desse modo, seja para se evitar interpretações 
restritivas da disposição constitucional, seja para dirimir 
a controvérsia que gira ao redor do tema, bem como 
para prestigiar o conhecimento processual adquirido 
pelos Técnicos Judiciários, no exercício das atribui-
ções do cargo, espera-se o acolhimento da presente 
emenda.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tado Daniel Almeida.

EMENDA Nº 6, DE 2005

Altere-se o § 2º, do art. 4º conferindo-lhe a re-
dação abaixo:

“§ 2º Aos ocupantes do cargo de Ana-
lista Judiciário – área judiciária, cujas atribui-
ções estejam relacionadas com a execução 
de mandados e atos processuais de natureza 
externa, na forma estabelecida pela legislação 
processual civil, penal, trabalhista e demais 
leis especiais, é conferida a denominação de 
Oficial de Justiça Avaliador Federal, para fins 
de identificação funcional.”

Justificação

A substituição da expressão “Oficial de Justiça da 
União” pela expressão “Oficial de Justiça Avaliador Fe-
deral” se mostra mais adotada pela legislação atualmente 
em vigor, do que Processo Civil (arts. 680 e 1.003, dentre 
outros) e Trabalhistas (art. 721, § 1º, dentre outros).

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tado Daniel Almeida.
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EMENDA Nº 7, DE 2005

Inclua-se onde couber o seguinte artigo, renu-
merando-se os demais:

“Art. Conceder-se-á licença a 1 (um) ser-
vidor de cada Tribunal ou juízo vinculado, in-
vestido na direção das entidades sindicais 
representativas da categoria dos servidores 
do Poder Judiciário Federal, sem prejuízo dos 
vencimentos do cargo efetivo, como se em 
exercício estivesse, para gerir a Entidade.

§ 1º A licença prevista no caput não 
afasta a licença prevista no art. 92, da Lei nº 
8.112/90.

§ 2º Conceder-se-á licença para o ser-
vidor, como se efetivo serviço estivesse, para 
participação em atividades e eventos sindi-
cais.”

Justificação

A alteração promovida pela Lei nº 9.527/97 no 
art. 92, da Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico Único), 
que trata da liberação de servidores para o exercício 
de mandato classista, longe de contribuir para o aper-
feiçoamento da organização sindical dos servidores 
públicos, criou sérias restrições ao exercício da liber-
dade sindical, bem como à atuação das entidades re-
presentativas dos servidores públicos.

Isso porque, além de retirar a remuneração dos 
servidores afastados, restringiu o número de dirigen-
tes a serem liberados, levando em conta o número de 
associados de cada entidade.

É evidente que tais alterações atingem, mais 
diretamente, as entidades com um número reduzi-
do de associados e/ou que disponham de escassos 
recursos financeiros, e que, portanto, não possuem 
meios suficientes para remunerar o servidor investido 
na sua direção.

Importante destacar que a liberdade sindical é 
princípio insculpido não só na Constituição Federal 
como também em normas internacionais, do que é 
exemplo a Constituição da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), sendo dever do estado prover 
os meios necessários à efetivação do referido prin-
cípio.

Neste diapasão, a proposta contida na presen-
te emenda tem por finalidade minorar as restrições 
impostas pela nova redação do art. 92, do RJU, per-
mitindo a liberação remunerada de, pelo menos, um 
servidor investido em cargo de direção em entidade 
representativa da categoria, sem prejuízo da licença 
não remunerada prevista no art. 92, do RJU.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tado Daniel Almeida.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 8

Altere-se o art. 21, conferindo-lhe a redação abai-
xo:

“Art. 21. Para efeito da aplicação do art. 
36, incisos II e III, da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, considera-se como Qua-
dro toda a estrutura do Poder Judiciário da 
União.”

Justificação

A Carreira Judiciária instituída pelo projeto de 
lei, do mesmo modo como ocorre na vigência das 
Leis nº 9.421/96 e 10.475/2002, é composta apenas 
pelos cargos de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário 
e Analista Judiciário.

É cediço que o auxiliar, o técnico e o analista judiciá-
rio lotados em determinada região integram, por definição 
legal, a mesma carreira dos correspondentes auxiliares, 
técnicos e analistas judiciários, lotados em outra região.

É igualmente cediço que “quadro” é o conjunto des-
sas carreiras, compreendendo, portanto, respectivamen-
te, todos os auxiliares, técnicos ou analistas judiciários do 
Poder Judiciário da União, coletivamente considerados, 
independentemente de onde estejam lotados.

Neste diapasão, e considerando que a remoção 
é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, 
no âmbito do mesmo quadro e que a possibilidade da 
remoção a pedido de um servidor de um tribunal para 
outro promove a combinação entre o eficiente aprovei-
tamento dos servidores existentes e o atendimento das 
necessidades de adequação do conjunto de lotações 
existentes em cada esfera de competência do Poder 
Judiciário da União, faz-se necessária a alteração da 
disposição contida no art, 21, do Projeto de Lei nº 
5.845/2005, nos termos propostos.

Importante destacar, nesse ponto, que a própria 
Administração confere interpretação semelhante ao 
conceito de quadro, quando permite o aproveitamento 
dos candidatos aprovados em concurso público para 
provimento de cargos de um determinado Tribunal em 
“outros órgãos do Poder Judiciário’; conforme se en-
contra em inúmeros editais, e desde que observadas 
a identidade do cargo, igual denominação e descrição 
de atribuições, competências, direitos e deveres, bem 
como sejam exigidos idênticos requisitos de habilita-
ção acadêmica e profissional. E de se observar, além 
disso, que o inciso III, do art. 36, da Lei nº 8.112/90, 
contempla a hipótese da remoção por motivo de saúde 
do servidor ou de um seu familiar, bem como a hipóte-
se de acompanhamento de cônjuge ou companheiro, 
o que se coaduna com a especial proteção conferida 
à família pelo texto constitucional.
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A restrição da conceituação de quadro ao âmbi-
to de cada Justiça Especializada, porém, cria óbice à 
remoção do servidor pertencente a um determinado 
ramo do Judiciário da União para outro local no qual 
esse ramo não possua sede de lotação.

É o que ocorreria, por exemplo, com um servidor 
ocupante do cargo de Técnico Judiciário da Justiça Fe-
deral, e que esteja enfrentando problema de saúde em 
pessoa da família, residente em cidade desprovida de 
Subseção Judiciária, mas na qual haja Vara do Trabalho. 
Pela redação original do dispositivo, esse servidor não 
poderia obter remoção por motivo de doença em pessoa 
da família, vez que se está a tratar de especialidades 
diversas do Judiciário da União. Não obstante, esse 
servidor exerce atribuições idênticas às dos Técnicos 
Judiciários lotados nas Varas do Trabalho.

Por tais razões, e considerando que as remoções 
de um Tribunal Regional para outro ou da Justiça Fe-
deral para a Justiça do Trabalho, e.g., não afrontariam a 
previsão legal, pois estarão dentro do Poder Judiciário 
da União e no âmbito do mesmo quadro geral, sugere-
se a alteração do dispositivo, nos termos propostos.

Sala das Sessões, 29 de setembro de 2005. 
– Deputado Tarcisio Zimmermann

EMENDA MODIFICATIVA Nº 9

Altere-se o § 1º, do art. 17, conferindo-lhe a re-
dação abaixo:

“§ 1º A gratificação de que trata este 
artigo corresponde a trinta e cinco por cento 
do vencimento da última classe e padrão do 
cargo de Analista Judiciário.”

Justificação

A redação proposta para o § 1º do art. 17, na versão 
original do projeto cria distorção que não se coaduna com 
o princípio constitucional da isonomia, nem com a finali-
dade da gratificação instituída pelo referido artigo.

Isso porque, de acordo com a redação original, a 
Gratificação de Atividade Externa – GAE, será calculada 
sobre o vencimento básico do servidor. Desse modo, um 
Oficial de Justiça no início da carreira (Classe A, Padrão 
I) receberá, a título de GAE, valor inferior ao percebi-
do por um Oficial de Justiça que se encontre, e.g., na 
Classe A, Padrão 5, vez que o vencimento básico varia 
de acordo com a classe e padrão do cargo.

Ocorre que a GAE é vantagem pecuniária atribuída 
em razão do tipo de trabalho desempenhado pelos Oficiais 
de Justiça, ou seja, é uma gratificação do tipo propter la-
borem, caracterizada, portanto, por sua vinculação com 
as condições nas quais é prestado o trabalho.

Não se trata de gratificação atribuída em razão 
de condições pessoais do servidor e, sim, em razão 

de características do trabalho realizado, que envolve 
riscos à integridade mesmo do servidor, o desempe-
nho de atividades externas, etc.

Neste diapasão, não se justifica que servidores 
que desempenhem as mesmas funções, pelo simples 
fato de se encontrarem em classes e padrões diver-
sos, percebam a gratificação em valores maiores ou 
menores, o que só faria sentido se se tratasse de gra-
tificação do tipo propter personam.

Assim, para que se corrija a distorção verificada 
na redação original do dispositivo, propõe-se a ado-
ção de uma classe/padrão único para fins de cálculo 
da vantagem, o que certamente atenderá com maior 
eficácia a finalidade da norma, evitando a infringência 
ao principio da isonomia.

Sala das Sessões, 29 de setembro de 2005. 
– Deputado Tarcísio Zimmermann.

EMENDA ADITIVA Nº 10

Inclua-se onde couber o seguinte artigo, renu-
merando-se os demais:

“Art. É vedada a criação de emprego 
público cujas atribuições coincidam com as 
previstas para o cargos integrantes da Carrei-
ra Judiciária, bem como a terceirização ou a 
execução indireta dessas atribuições.”

Justificação

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, 
caput, condiciona o ingresso no serviço público à pré-
via aprovação em concurso. Já no inciso V, o mesmo 
artigo estabelece que as funções comissionadas e os 
cargos em comissão destinam-se, unicamente, às atri-
buições de direção, chefia e assessoramento. Em outro 
ponto, mais especificamente no inciso IX, do art. 37, da 
CF, se permite a contratação por tempo determinado, 
mas apenas para atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público.

Não obstante a clareza das disposições consti-
tucionais, a prática demonstra que não é raro o des-
virtuamento da finalidade das funções comissionadas, 
dos cargos em comissão e da contratação temporária, 
que acabam sendo utilizados em atribuições típicas de 
cargos de provimento efetivo.

Atento a essa realidade, o legislador ordinário, 
quando da edição da Lei nº 10.475/2002, incluiu no tex-
to legal vedação idêntica a que ora se propõe, visando 
garantir a observância dos ditames constitucionais, bem 
como atender ao princípio, também constitucional, da 
moralidade administrativa.

Sala das Sessões, 29 de setembro de 2005. 
– Deputado Tarcísio Zimmermann.
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EMENDA ADITIVA Nº 11 
(Do Sr. Carlos Alberto Leréia)

Acrescente-se ao Art. 4º o parágrafo único, da 
seguinte forma:

“Art. 4º  ..................................................
Parágrafo único. Os ocupantes do cargo 

de oficial de justiça federal exercem atividade 
específica de agentes auxiliares do juízo, sen-
do diretamente subordinados a juízes togados, 
nos tribunais em que estiverem lotados.”

Justificação

Senhor Presidente, demais Membros da Egré-
gia Comissão.

O projeto de lei ora em tramitação na Comissão 
de Trabalho e Serviço Público, da Câmara dos Depu-
tados da República Federativa do Brasil, em que trata 
do Plano de Cargos e Salários do Servidor Público do 
Judiciário da União, do Distrito Federal e dos Territó-
rios, cria uma única carreira com três cargos (Analista, 
Técnico e Auxiliar).

Pretendemos demonstrar, estribados na premissa 
de que todo o serviço público tem sua

razão de existir na promoção do bem estar comum 
– finalidade do Estado – que tal divisão simplista não 
atende ao interesse maior que deve ser o do jurisdicio-
nado. Eis que tradicionalmente, remontando ao Direito 
hebraico, romano, medieval e de maneira geral ocidental 
moderno, os atos processuais realizados externamen-
te, constantes de toda processualística concernente 
aos ordenamentos jurídicos referidos, são executados 
por um auxiliar do juízo conhecido pela denominação 
Oficial de Justiça. Assim se referem os Códigos, assim 
se referem os Magistrados, o Ministério Público e os 
Advogados. Assim conhece o povo.

Toda vez que se legisla há que se ter como objeti-
vo atender aos interesses do povo, de quem emana todo 
o poder, pressuposto básico do Estado Democrático de 
Direito. Por isso, a necessidade de se inserir no projeto 
em comento uma segunda carreira, a do Oficialato de 
Justiça da União do Distrito Federal e dos Territórios, 
composta do cargo de Oficial de Justiça Federal. A 
inexistência desse cargo, com essa denominação e 
não com aquela constante da lei que criou o PCS atual 
(Lei nº 9.421/1996, com a redação dada pela Lei nº 
10.475/2002), assim como da proposição constante do 
referido projeto tem gerado dificuldades para o exercí-
cio das atribuições do Oficial de Justiça Federal. Tanto 
o jurisdicionado quanto terceiros que têm que atender, 
e, mais que isso, reconhecer as prerrogativas do cargo 
conhecido como Oficial de Justiça, não sabem o que 
significa analista judiciário ou outra denominação que 
se queira dar, que não a de Oficial de Justiça Federal. 

Todas as pessoas do povo e as autoridades e seus 
agentes, regra geral, não se opõem ao livre exercício 
da atividade do Oficial de Justiça, sabem que ele tem 
direito a transporte coletivo gratuito, que tem passe li-
vre, que podem adentrar, portando ordem judicial, em 
qualquer recinto e prestam o apoio necessário para o 
desempenho do múnus público.

Atualmente, o trabalho do Oficial começa com ex-
plicações do que seja analista judiciário, figura desco-
nhecida do público. Assim, pergunta-se: quem é benefi-
ciado com a inexistência de uma carreira e do cargo de 
Oficial de Justiça? Certamente não é o jurisdicionado, 
não são os advogados, nem o Ministério Público, nem 
os Magistrados e, muito menos os próprios oficiais, que 
têm que começar seu trabalho, vencendo esse primeiro 
obstáculo. Por outro lado, quem será prejudicado com 
a criação da carreira e do cargo de Oficial de Justiça 
Federal? Quer nos parecer, que a indagação anterior 
tem nela contida a resposta desta. Não vislumbramos 
quem possa, ainda que remotamente, sofrer algum 
prejuízo pelo fato de o Oficial de Justiça ser Oficial de 
Justiça. E mais: o resgate da nomenclatura, de todos 
conhecida, não custará um só centavo ao erário.

Ademais, a proposição de tal inclusão no pro-
jeto de lei do PCS não se confunde com criação de 
cargo isolado. Permanecerá, na verdade, como uma 
carreira com cargo de provimento efetivo, escalonado 
em classes e padrões de vencimento, tais quais os 
Analistas Judiciários de atividade interna. Com efei-
to, o restabelecimento do cargo de Oficial de Justiça 
Federal não geraria a necessidade de se criar tabela 
especial de vencimentos, havendo correlação com a 
tabela geral dos Servidores do Judiciário Federal de 
nível superior, salvo, gratificação em face da natureza 
peculiar da atividade.

Por essa razão, e tendo em vista a oportunida-
de que se apresenta para que possam os senhores 
membros da Comissão de Trabalho e Serviço Público 
consertar os equívocos cometidos na elaboração dos 
projetos que resultaram no primeiro Plano de Cargos 
e Salários (Lei nº 9.421/1996), bem como em sua 
revisão (Lei nº 10.417/2002), proponho a criação do 
cargo de Oficial de Justiça Federal, como um avanço 
na condição hoje existente.

Em texto do advogado trabalhista André Luiz 
Guedes Fontes, publicado em 10-3-2003 e denominado 
“A Lei nº 9.421 de 24-12-1996, sua regulamentação e 
os oficiais de justiça”, expõe o autor que ... o Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal, também submetido às 
determinações da Lei nº 9.421/96, manteve em seus 
quadros funcionais a denominação de oficial de justiça, 
tanto que a Lei nº 10.417, de 5-4-2002, ao instituir a 
gratificação por execução de mandados especifica:
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Art. 1º Fica instituída Gratificação por Execução 
de Mandados, devida aos servidores ocupantes do car-
go de Analista Judiciário – Oficiais de Justiça – Área 
Judiciária – Especialidade Execução de Mandados, do 
Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios, pelas peculiaridades decor-
rentes da integral e exclusiva dedicação às atividades 
do cargo e riscos a que estão sujeitos.

Portanto, as atividades acometidas pela legisla-
ção processual aos oficiais de justiça são, no âmbito do 
Poder Judiciário da União, reservadas aos ocupantes 
do cargo de analista judiciário, com a especialidade 
de ‘execução de mandados‘.“

E conclui:

“Melhor teria sido que a Lei nº 9.421/96 
não tivesse modificado a denominação do car-
go de oficial de justiça, permanecendo para 
este cargo específico a identidade de denomi-
nações entre as Justiças Federal e Estadual, 
como se observava outrora”.

Ora, as atribuições são de cargo e não de Espe-
cialidades, como quer fazer crer o projeto. E tais es-
pecialidades, seriam criadas, através de Regimento 
Externo, sujeito constantemente ao arbítrio das adminis-
trações e não protegidas por lei. No meu entendimento, 
s.m.j. dos mais doutos, o tratamento que o presente 
projeto dá e ao cargo de Oficial de Justiça, vai contra 
o que considera o Mestre de Direito Administrativo, o 
saudoso Professor Helly Lopes Meireles:

DIREITO ADMINISTRATIVO – HELLY LOPES MEI-
RELES

Cargo Público é o lugar instituído na organiza-
ção do serviço público, com denominação própria, 
atribuições específicas e estipêndio correspondente, 
para ser provido e exercido por um titular, na forma 
estabelecida em lei.

Classe é o agrupamento de cargos da mesma 
profissão, e com idênticas atribuições, responsabilida-
des e vencimentos. As classes constituem os degraus 
de acesso na carreira.

Carreira é o agrupamento de classes da mesma 
profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierar-
quia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos 
cargos que a integram.

Se o próprio projeto considera que há atribuições 
específicas que mereça, inclusive, a denominação fun-
cional própria de Oficial de Justiça da União é justo e 
coerente que lhe destine um cargo próprio na estrutura 
do Poder Judiciário. Tudo isso, em respeito à própria 
história que sempre considerou o Oficial de Justiça, 
antigo Meirinho, com cargos e atribuições próprias, di-

ferentes dos demais servidores. O próprio magistrado, 
já teve a denominação de Meirinho-Mor.

Atualmente, os tribunais estipulam nos editais de 
concursos, a exigência da formação em Direito para o 
exercício da atividade do Analista Judiciário, Área Ju-
diciária, Especialidade: Execução de Mandados.

SOBRE A NECESSIDADE DE EXTENSÃO DA POS-
SIBILIDADE DA REMOÇÃO AOS SERVIDORES DO 
TJDF

O projeto de lei que trata do Plano de Cargos e 
Salários e que se encontra em discussão nesta casa 
é extremamente danoso aos servidores do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no 
que respeita aos critérios de remoção, previstos no 
artigo 21.

Por força da Constituição Federal, o Poder Judi-
ciário do Distrito Federal e dos Territórios é mantido 
pela União, por via de conseqüência, todos os agentes 
do Estado que ali trabalham, são servidores públicos 
federais, pertencentes ao Poder Judiciário da União. 
A omissão no artigo 21 do projeto de lei causa perple-
xidade, na medida em que não possibilita aos servi-
dores supracitados, um tratamento isonômico com o 
dado aos seus pares da Justiça Federal.

De fato, como servidores do Poder Judiciário da 
União, aos servidores do TJDFT deve ser permitida a 
possibilidade de remoção para outros órgãos do Poder 
Judiciário da União.

Seguindo o ideário esboçado no projeto de lei, 
de permitir a remoção por ramo de justiça, é razoável 
que contenha dispositivo que permita aos servidores 
do TJDF, por atuarem no ramo da justiça comum, que 
autorize a tais servidores pleitearem a remoção no 
âmbito da justiça federal.

Por todo o exposto, solicito o valioso concurso de 
Vossa Excelência, e dos Membros desta Comissão no 
sentido de aprovar a inclusão das emendas de redação 
ao PL nº 5.845/05.

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Alberto Leréia.

EMENDA ADITIVA Nº 12 
(Do Sr. Carlos Alberto Leréia)

Acrescente-se ao Art. 4º o inciso IV, da seguin-
te forma:

“Art. 4º  ..................................................
IV – Oficial de Justiça Federal: atividades 

externas de elevado grau de complexidade, 
no cumprimento de ordens judiciais, previstos 
pela legislação processual pátria, e elaboração 
de autos, laudos e certidões, atribuindo-lhes 
fé pública.”
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Justificação

Senhor Presidente, demais Membros da Egré-
gia Comissão.

O projeto de lei ora em tramitação na Comissão 
de Trabalho e Serviço Público, da Câmara dos Depu-
tados da República Federativa do Brasil, em que trata 
do Plano de Cargos e Salários do Servidor Público do 
Judiciário da União, do Distrito Federal e dos Territórios, 
cria uma única carreira com três cargos (Analista, Téc-
nico e Auxiliar). Pretendemos demonstrar, estribados na 
premissa de que todo o serviço público tem sua razão 
de existir na promoção do bem estar comum – finali-
dade do Estado – que tal divisão simplista não atende 
ao interesse maior que deve ser o do jurisdicionado. 
Eis que tradicionalmente, remontando ao Direito he-
braico, romano, medieval e de maneira geral ocidental 
moderno, os atos processuais realizados externamen-
te, constantes de toda processualística concernente 
aos ordenamentos jurídicos referidos, são executados 
por um auxiliar do juízo conhecido pela denominação 
Oficial de Justiça. Assim se referem os Códigos, assim 
se referem os Magistrados, o Ministério Público e os 
Advogados. Assim conhece o povo.

Toda vez que se legisla há que se ter como objeti-
vo atender aos interesses do povo, de quem emana todo 
o poder, pressuposto básico do Estado Democrático de 
Direito. Por isso, a necessidade de se inserir no projeto 
em comento uma segunda carreira, a do Oficialato de 
Justiça da União do Distrito Federal e dos Territórios, 
composta do cargo de Oficial de Justiça Federal. A ine-
xistência desse cargo, com essa denominação e não 
com aquela constante da Lei que criou o PCS atual 
(Lei nº 9.421/1996, com a redação dada pela Lei nº 
10.475/2002), assim como da proposição constante do 
referido projeto tem gerado dificuldades para o exercí-
cio das atribuições do Oficial de Justiça Federal, Tanto 
o jurisdicionado quanto terceiros que têm que atender, 
e, mais que isso, reconhecer as prerrogativas do cargo 
conhecido como Oficial de Justiça, não sabem o que 
significa analista judiciário ou outra denominação que 
se queira dar, que não a de Oficial de Justiça Federal. 
Todas as pessoas do povo e as autoridades e seus 
agentes, regra geral, não se opõem ao livre exercício 
da atividade do Oficial de Justiça, sabem que ele tem 
direito a transporte coletivo gratuito, que tem passe li-
vre, que podem adentrar, portando ordem judicial, em 
qualquer recinto e prestam o apoio necessário para o 
desempenho do múnus público.

Atualmente, o trabalho do Oficial começa com ex-
plicações do que seja analista judiciário, figura desco-
nhecida do público. Assim, pergunta-se: quem é benefi-
ciado com a inexistência de uma carreira e do cargo de 
Oficial de Justiça? Certamente não é o jurisdicionado, 

não são os advogados, nem o Ministério Público, nem 
os Magistrados e, muito menos os próprios oficiais, que 
têm que começar seu trabalho, vencendo esse primeiro 
obstáculo. Por outro lado, quem será prejudicado com 
a criação da carreira e do cargo de Oficial de Justiça 
Federal? Quer nos parecer, que a indagação anterior 
tem nela contida a resposta desta. Não vislumbramos 
quem possa, ainda que remotamente, sofrer algum 
prejuízo pelo fato de o Oficial de Justiça ser Oficial de 
Justiça. E mais: o resgate da nomenclatura, de todos 
conhecida, não custará um só centavo ao erário.

Ademais, a proposição de tal inclusão no pro-
jeto de lei do PCS não se confunde com criação de 
cargo isolado. Permanecerá, na verdade, como uma 
carreira com cargo de provimento efetivo, escalonado 
em classes e padrões de vencimento, tais quais os 
Analistas Judiciários de atividade interna. Com efei-
to, o restabelecimento do cargo de Oficial de Justiça 
Federal não geraria a necessidade de se criar tabela 
especial de vencimentos, havendo correlação com a 
tabela geral dos Servidores do Judiciário Federal de 
nível superior, salvo, gratificação em face da natureza 
peculiar da atividade.

Por essa razão, e tendo em vista a oportunida-
de que se apresenta para que possam os senhores 
membros da Comissão de Trabalho e Serviço Público 
consertar os equívocos cometidos na elaboração dos 
projetos que resultaram no primeiro Plano de Cargos 
e Salários (Lei nº 9.421/1996), bem como em sua 
revisão (Lei nº 10.417/2002), proponho a criação do 
cargo de Oficial de Justiça Federal, como um avanço 
na condição hoje existente.

Em texto do advogado trabalhista André Luiz 
Guedes Fontes, publicado em 10-3-2003 e denominado 
“A Lei nº 9.421 de 24-12-1996, sua regulamentação e 
os oficiais de justiça, expõe o autor que “... o Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal, também submetido às 
determinações da Lei nº 9.421/96, manteve em seus 
quadros funcionais a denominação de oficial de justiça, 
tanto que a Lei nº 10.417, de 5-4-2002, ao instituir a 
gratificação por execução de mandados especifica.

Art. 1º Fica instituída Gratificação por 
Execução de Mandados, devida aos servi-
dores ocupantes do cargo de Analista Judi-
ciário – Oficiais de Justiça – Área Judiciária 
– Especialidade Execução de Mandados, do 
Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios, pelas pecu-
liaridades decorrentes da integral e exclusiva 
dedicação às atividades do cargo e riscos a 
que estão sujeitos.

(...)
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Portanto, as atividades acometidas pela 
legislação processual aos oficiais de justiça 
são, no âmbito do Poder Judiciário da União, 
reservadas aos ocupantes do cargo de analista 
judiciário, com a especialidade de ‘execução 
de mandados’.”

E conclui:

“Melhor teria sido que a Lei nº 9.42 1/96 
não tivesse modificado a denominação do car-
go de oficial de justiça, permanecendo para 
este cargo específico a identidade de denomi-
nações entre as Justiças Federal e Estadual, 
como se observava outrora”,

Ora, as atribuições são de cargo e não de Espe-
cialidades, como quer fazer crer o projeto. E tais es-
pecialidades, seriam criadas, através de Regimento 
Externo, sujeito constantemente ao arbítrio das adminis-
trações e não protegidas por lei. No meu entendimento, 
s.m.j. dos mais doutos, o tratamento que o presente 
projeto dá e ao cargo de Oficial de Justiça, vai contra 
o que considera o Mestre de Direito Administrativo, o 
saudoso Professor Helly Lopes Meireles:

DIREITO ADMINISTRATIVO – HELLY LOPES MEI-
RELES

Cargo Público é o lugar instituído na organiza-
ção do serviço público, com denominação própria, 
atribuições específicas e estipêndio correspondente, 
para ser provido e exercido por um titular, na forma 
estabelecida em lei.

Classe é o agrupamento de cargos da mesma 
profissão, e com idênticas atribuições, responsabilida-
des e vencimentos. As classes constituem os degraus 
de acesso na carreira.

Carreira é o agrupamento de classes da mesma 
profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierar-
quia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos 
cargos que a integram.

Se o próprio projeto considera que há atribuições 
específicas que mereça, inclusive, a denominação fun-
cional própria de Oficial de Justiça da União é justo e 
coerente que lhe destine um cargo próprio na estrutura 
do Poder Judiciário. Tudo isso, em respeito à própria 
história que sempre considerou o Oficial de Justiça, 
antigo Meirinho, com cargos e atribuições próprias, di-
ferentes dos demais servidores. O próprio magistrado, 
já teve a denominação de Meirinho-Mor.

Atualmente, os tribunais estipulam nos editais de 
concursos, a exigência da formação em Direito para o 
exercício da atividade do Analista Judiciário, Área Ju-
diciária, Especialidade: Execução de Mandados.

SOBRE A NECESSIDADE DE EXTENSÃO DA POS-
SIBILIDADE DA REMOÇÃO AOS SERVIDORES DO 
TJDF.

O projeto de lei que trata do Plano de Cargos e 
Salários e que se encontra em discussão nesta casa 
é extremamente danoso aos servidores do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no 
que respeita aos critérios de remoção, previstos no 
artigo 21.

Por força da Constituição Federal, o Poder Judi-
ciário do Distrito Federal e dos Territórios é mantido 
pela União, por via de conseqüência, todos os agentes 
do Estado que ali trabalham, são servidores públicos 
federais, pertencentes ao Poder Judiciário da União. 
A omissão no artigo 21 do projeto de lei causa perple-
xidade, na medida em que não possibilita aos servi-
dores supracitados, um tratamento isonômico com o 
dado aos seus pares da Justiça Federal.

De fato, como servidores do Poder Judiciário da 
União, aos servidores do TJDFT deve ser permitida a 
possibilidade de remoção para outros órgãos do Poder 
Judiciário da União.

Seguindo o ideário esboçado no projeto de lei, 
de permitir a remoção por ramo de justiça, é razoável 
que contenha dispositivo que permita aos servidores 
do TJDF, por atuarem no ramo da justiça comum, que 
autorize a tais servidores pleitearem a remoção no 
âmbito da justiça federal.

Por todo o exposto, solicito o valioso concurso de 
Vossa Excelência, e dos Membros desta Comissão no 
sentido de aprovar a inclusão das emendas de redação 
ao PL nº 5.845/05.

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Alberto Leréia.

EMENDA ADITIVA Nº 13 
(Do Sr. Carlos Alberto Leréia)

Acrescente-se ao Art. 3º o inciso III, da seguin-
te forma:

“Art. 3º  ..................................................
III – área jurídico – processual, com-

preendendo os serviços externos realizados 
privativamente por bacharéis em Direito, re-
lacionados com a execução de mandados ju-
diciais, na forma estabelecida pela legislação 
processual civil, penal, trabalhista, militar e 
demais leis especiais.”

Justificação

Senhor Presidente, demais Membros da Egré-
gia Comrssão.

O projeto de lei ora em tramitação na Comissão 
de Trabalho e Serviço Público, da Câmara dos Depu-
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tados da República Federativa do Brasil, em que trata 
do Plano de Cargos e Salários do Servidor Público do 
Judiciário da União, do Distrito Federal e dos Territó-
rios, cria uma única carreira com três cargos (Analista, 
Técnico e Auxiliar).

Pretendemos demonstrar, estribados na pre-
missa de que todo o serviço público tem sua razão de 
existir na promoção do bem estar comum – finalidade 
do Estado – que tal divisão simplista não atende ao 
interesse maior que deve ser o do jurisdicionado. Eis 
que tradicionalmente, remontando ao Direito hebraico, 
romano, medieval e de maneira geral ocidental mo-
derno, os atos processuais realizados externamente, 
constantes de toda processualística concernente aos 
ordenamentos jurídicos referidos, são executados por 
um auxiliar do juízo conhecido pela denominação Ofi-
cial de Justiça. Assim se referem os Códigos, assim 
se referem os Magistrados, o Ministério Público e os 
Advogados. Assim conhece o povo.

Toda vez que se legisla há que se ter corno objeti-
vo atender aos interesses do povo, de quem emana todo 
o poder, pressuposto básico do Estado Democrático de 
Direito. Por isso, a necessidade de se inserir no projeto 
em comento uma segunda carreira, a do Oficialato de 
Justiça da União do Distrito Federal e dos Territórios, 
composta do cargo de Oficial de Justiça Federal. A ine-
xistência desse cargo, com essa denominação e não 
com aquela constante da Lei que criou o PCS atual 
(Lei nº 9.421/1996, com a redação dada pela Lei nº 
10.475/2002), assim como da proposição constante do 
referido projeto tem gerado dificuldades para o exercí-
cio das atribuições do Oficial de Justiça Federal. Tanto 
o jurisdicionado quanto terceiros que têm que atender, 
e, mais que isso, reconhecer as prerrogativas do cargo 
conhecido como Oficial de Justiça, não sabem o que 
significa analista judiciário ou outra denominação que 
se queira dar, que não a de Oficial de Justiça Federal. 
Todas as pessoas do povo e as autoridades e seus 
agentes, regra geral, não se opõem ao livre exercício 
da atividade do Oficial de Justiça, sabem que ele tem 
direito a transporte coletivo gratuito, que tem passe li-
vre, que podem adentrar, portando ordem judicial, em 
qualquer recinto e prestam o apoio necessário para o 
desempenho do múnus público.

Atualmente, o trabalho do Oficial começa com 
explicações do que seja analista judiciário, figura 
desconhecida do público. Assim, pergunta-se: quem 
é beneficiado com a inexistência de uma carreira e 
do cargo de Oficial de Justiça? Certamente não é o 
jurisdicionado, não são os advogados, nem o Minis-
tério Público, nem os Magistrados e, muito menos os 
próprios oficiais, que têm que começar seu trabalho, 
vencendo esse primeiro obstáculo. Por outro lado, 

quem será prejudicado com a criação da carreira e 
do cargo de Oficial de Justiça Federal? Quer nos pa-
recer, que a indagação anterior tem nela contida a 
resposta desta. Não vislumbramos quem possa, ain-
da que remotamente, sofrer algum prejuízo pelo fato 
de o Oficial de Justiça ser Oficial de Justiça. E mais: 
o resgate da nomenclatura, de todos conhecida, não 
custará um só centavo ao erário.

Ademais, a proposição de tal inclusão no pro-
jeto de lei do PCS não se confunde com criação de 
cargo isolado. Permanecerá, na verdade, como uma 
carreira com cargo de provimento efetivo, escalonado 
em classes e padrões de vencimento, tais quais os 
Analistas Judiciários de atividade interna. Com efei-
to, o restabelecimento do cargo de Oficial de Justiça 
Federal não geraria a necessidade de se criar tabela 
especial de vencimentos, havendo correlação com a 
tabela geral dos Servidores do Judiciário Federal de 
nível superior, salvo, gratificação em face da natureza 
peculiar da atividade.

Por essa razão, e tendo em vista a oportunida-
de que se apresenta para que possam os senhores 
membros da Comissão de Trabalho e Serviço Público 
consertar os equívocos cometidos na elaboração dos 
projetos que resultaram no primeiro Plano de Cargos 
e Salários (Lei nº 9.421/1996), bem como em sua 
revisão (Lei nº 10.417/2002), proponho a criação do 
cargo de Oficial de Justiça Federal, como um avanço 
na condição hoje existente.

Em texto do advogado trabalhista André Luiz 
Guedes Fontes, publicado em 10/03/2003 e denomi-
nado “A Lei nº 9.421 de 24/12/1996, sua regulamen-
tação e os oficiais de justiça”, expõe o autor que “... o 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, também sub-
metido às determinações da Lei nº 9.421/96, manteve 
em seus quadros funcionais a denominação de oficial 
de justiça, tanto que a Lei nº 10.417, de 05/04/2002, 
ao instituir a gratificação por execução de mandados 
especifica:

Art. 1º Fica instituída Gratificação por 
Execução de Mandados, devida aos servi-
dores ocupantes do cargo de Analista Judi-
ciário – Oficiais de Justiça – Área Judiciária 
– Especialidade Execução de Mandados, do 
Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios, pelas pecu-
liaridades decorrentes da integral e exclusiva 
dedicação às atividades do cargo e riscos a 
que estão sujeitos.

(...)
Portanto, as atividades acometidas pela 

legislação processual aos oficiais de justiça 
são, no âmbito do Poder Judiciário da União, 
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reservadas aos ocupantes do cargo de analista 
judiciário, com a especialidade de ‘execução 
de mandados’.”

E conclui:

“Melhor teria sido que a Lei nº 9.421/96 
não tivesse modificado a denominação do car-
go de oficial de justiça, permanecendo para 
este cargo específico a identidade de denomi-
nações entre as Justiças Federal e Estadual, 
como se observava outrora”.

Ora, as atribuições são de cargo e não de Es-
pecialidades, como quer fazer crer o projeto. E tais 
especialidades, seriam criadas, através de Regi-
mento Externo, sujeito constantemente ao arbítrio 
das administrações e não protegidas por lei. No meu 
entendimento, s.m.j. dos mais doutos, o tratamento 
que o presente projeto dá e ao cargo de Oficial de 
Justiça, vai contra o que considera o Mestre de Di-
reito Administrativo, o saudoso Professor Helly Lopes 
Meireles:

DIREITO ADMINISTRATIVO – HELLY LOPES MEI-
RELES

Cargo Público é o lugar instituído na organiza-
ção do serviço público, com denominação própria, 
atribuições especificas e estipêndio correspondente, 
para ser provido e exercido por um titular, na forma 
estabelecida em lei.

Classe é o agrupamento de cargos da mesma 
profissão, e com idênticas atribuições, responsabilida-
des e vencimentos. As classes constituem os degraus 
de acesso na carreira.

Carreira é o agrupamento de classes da mesma 
profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierar-
quia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos 
cargos que a integram.

Se o próprio projeto considera que há atribui-
ções específicas que mereça, inclusive, a deno-
minação funcional própria de Oficial de Justiça da 
União é justo e coerente que lhe destine um cargo 
próprio na estrutura do Poder Judiciário. Tudo isso, 
em respeito à própria história que sempre conside-
rou o Oficial de Justiça, antigo Meirinho, com cargos 
e atribuições próprias, diferentes dos demais servi-
dores. O próprio magistrado, já teve a denominação 
de Meirinho-Mor.

Atualmente, os tribunais estipulam nos editais de 
concursos, a exigência da formação em Direito para o 
exercício da atividade do Analista Judiciário, Área Ju-
diciária, Especialidade: Execução de Mandados.

SOBRE A NECESSIDADE DE EXTENSÃO DA POS-
SIBILIDADE DA REMOÇÃO AOS SERVIDORES DO 
TJDF

O projeto de lei que trata do Plano de Cargos e 
Salários e que se encontra em discussão nesta Casa 
é extremamente danoso aos servidores do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no que res-
peita aos critérios de remoção, previstos no art. 21.

Por força da Constituição Federal, o Poder Judi-
ciário do Distrito Federal e dos Territórios é mantido 
pela União, por via de conseqüência, todos os agentes 
do Estado que ali trabalham, são servidores públicos 
federais, pertencentes ao Poder Judiciário da União. A 
omissão no art. 21 do projeto de lei causa perplexida-
de, na medida em que não possibilita aos servidores 
supracitados, um tratamento isonômico como o dado 
aos seus pares da Justiça Federal.

De fato, como servidores do Poder Judiciário da 
União, aos servidores do TJDFT deve ser permitida a 
possibilidade de remoção para outros órgãos do Poder 
Judiciário da União.

Seguindo o ideário esboçado no projeto de lei, 
de permitir a remoção por ramo de justiça, é razoável 
que contenha dispositivo que permita aos servidores 
do TJDF, por atuarem no ramo da justiça comum, que 
autorize a tais servidores pleitearem a remoção no 
âmbito da Justiça Federal.

Por todo o exposto, solicito o valioso concurso de 
Vossa Excelência, e dos membros desta Comissão no 
sentido de aprovar a inclusão das emendas de redação 
ao PL nº 5.845/05.

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Alberto Leréia.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 14  
(Do Sr. Carlos Alberto Leréia)

O art. 17, parágrafo 1º passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 17.  ................................................
“ § 1º A gratificação de que trata este 

artigo corresponde a cinqüenta por cento do 
vencimento básico máximo do cargo.”

Justificação

Senhor Relator, demais membros desta Egrégia 
Comissão.

Em relação às atividades de risco, transcreve-
mos o que o Egrégio Conselho da Justiça Federal que, 
apreciando em Sessão de 10 de setembro de 1985 o 
Processo nº 8.661/85-RS, achou por bem reconhecer 
unanimemente, em função da natureza do trabalho, 
existir o perigo de risco de vida dos oficiais de Justiça 
– es, quando em exercício de suas atribuições:
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“O risco a que estão submetidos os Ofi-
ciais de Justiça – decorre do exercício de suas 
atividades, já eminentemente externas. Assim 
é que, quando do exercício dos misteres do 
cargo, funcionando como auxiliar do Juízo na 
prática de atos de intercâmbio processual e de 
execução, constantemente se vê o Oficial de 
Justiça em situações de perigo concreto, as 
quais avultam em espécie, quando da prática 
de atos coativos, impostos pela Lei para garan-
tia dos jurisdicionados que reclamam a tutela 
do Poder Público, através do Judiciário...”

Prossegue ainda o Douto Julgador:

“Permito-me, ao justificar a presente pro-
posição, traçar um breve paralelo entre as ati-
vidades dos servidores da Categoria Funcional 
de Oficial de Justiça – e as dos integrantes do 
grupo Polícia Federal.

Em verdade, os riscos a que estão sujei-
tos os Oficiais de Justiça – são bem maiores do 
que os daqueles, já que, quando da realização 
das diligências, em cumprimento às determina-
ções judiciais, atuam sozinhos e desarmados, 
diferentemente do que ocorre com os Agentes 
Federais, que atuam em grupo e armados. 
Estes, os Agentes Federais, percebem dupla 
gratificação pelo exercício de suas funções: 
as Gratificações por Operações Especiais e 
de Função Policial nos percentuais de 60% e 
40%, respectivamente, conforme previsão dos 
Decretos-Leis nºs 1.714/79, 2.111 e 2.196/84” 
(Ministro Lauro Leitão – Conselho da Justiça 
Federal). Atualmente as gratificações da Polí-
cia Federal ultrapassam os parâmetros fixados 
pelo relator, já que estão no patamar de 120% 
e 100%, respectivamente.

Ao contrário dos policiais federais, milita-
res ou civis, que sempre atuam em veículos ofi-
ciais e sempre em grupo, os Oficiais de Justiça 
são obrigados a atuar sozinhos, muitas vezes 
sem poderem contar com o auxílio de força 
policial ou por esta não estar disponível para 
acompanhar os Oficiais, ou porque, a pretexto 
de não ofender a imagem da parte, os juízes 
não autorizam a convocação de força policial, 
o que os deixam desguarnecidos e sujeitos a 
todo tipo de agressão, da moral à física.

Note-se também que, por força de lei e 
necessidade funcional, trabalham nos mais di-
versos horários, inclusive durante a noite, quan-
do estão sujeitos a maiores riscos ainda.

DAS AGRESSÕES, ESTUPROS E ASSASSINA-
TOS:

Sozinhos no seu mister, os Oficiais de Justiça 
vêem-se obrigados a vivenciar situações pelas quais 
nenhum outro servidor público passa. E fato que tais mo-
mentos são imprevisíveis, contudo, Senhor Presidente, 
eles ocorrem às centenas, todos os meses neste País, 
muito embora não ganhem o interesse da mídia.

No cumprimento de qualquer tipo de ordem, das 
mais simples às mais complexas, nos bairros pobres ou 
nos bairros das classes abastadas deste país, vemos 
colegas oficiais serem molestados, maltratados, vilipen-
diados, agredidos, estuprados e até mortos, quando, 
simplesmente, estavam cumprindo uma decisão judi-
cial, tentando, pois, alcançar a paz social.

Caso os senhores membros da comissão tenham 
interesse, poderão constatar junto às associações de 
Oficiais de Justiça de seu estado. Já ocorreram diversos 
casos de oficialas que são estupradas, quando cum-
priam simples mandados de intimação. Outros tantos 
oficiais são covardemente agredidos, simplesmente 
porque tentavam fazer prevalecer a decisão judicial. 
Outros são mantidos em cárcere privado, outros têm 
seu veículo roubado, sem falar nos assassinatos co-
metidos contra este servidor.

Aos olhos da maioria da população, pode até 
parecer novidade, mas são situações reais, como a 
ocorrida no Rio Grande do Sul, com o Oficial de Justiça 
Márcio Luiz Veras Vidor, de 42 anos, que foi baleado 
com três tiros ao tentar proceder a um despejo, dei-
xando mulher e dois filhos, um de nove e um de seis 
anos. O mais aterrorizante de tudo, Senhor Deputado, 
é o fato de a revolta do assassino não ter sido dirigida à 
vítima e sim ao “sistema”, conforme suas declarações, 
“Eu não atirei nele, atirei no sistema. Essa reportagem 
foi publicada no Jornal Zero Hora de Porto Alegre no 
dia 11 de junho de 1999, às fls. 56.

A violência é generalizada, não é apenas em 
São Paulo e Rio de Janeiro que Oficialas de Justiça 
são estupradas, outros agredidos ou mortos, em áreas 
de Belo Horizonte, Brasília, Mato Grosso, Pará, Per-
nambuco, Rio Grande do Sul, etc. vemos diariamente 
relatos de casos de agressões e ameaças, inclusive 
do tipo “Vou arrancar sua cabeça”. Seria cômico se a 
situação não fosse tão séria. Em Brasília, Oficiais de 
Justiça são agredidos em áreas rurais a facas, pedras 
e pontapés, chegando a ser abandonados pela polícia 
ao tentarem cumprir ordens de reintegração de posse, 
porque o cumprimento do mandado não interessava 
ao Poder Executivo local, caso que, inclusive gerou 
uma a ação junto ao Superior Tribunal de Justiça. 
Contudo, antes, os Oficiais de Justiça ficaram à mer-
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cê dos invasores e, por pouco, não sofreram maiores 
conseqüências.

O MÚNUS DO OFICIAL DE JUSTIÇA:
Como responsável pelo cumprimento das ordens 

judiciais, os Oficiais de Justiça, muitas vezes são obri-
gados a levar em seus veículos particulares, pessoas 
CONDUZIDAS CORCITIVAMENTE, em tais momen-
tos estão em perigo o próprio Oficial e, bem assim, o 
seu patrimônio.

Infelizmente o próprio Poder Judiciário faz vistas 
grossas para esse estado de coisas, não raro vêem-
se situações como a que ocorreu na Justiça do Traba-
lho do Rio Grande do Sul, onde o veículo oficial que 
servia aos Oficiais de Justiça foi retirado uma vez que 
tal situação implicaria “expor, desnecessariamente, a 
risco a integridade física do motorista e o patrimônio 
da União, circunstâncias que podem, inclusive, culmi-
nar na responsabilização civil e administrativa desta 
Corte”. O texto acima transcrito foi redigido pelo Sr. 
Vice-Corregedor Regional do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região.

É nesse pé que estão os Oficiais de Justiça nas 
casas onde atuam, esquecidos, desprezados, dimi-
nuídos a uma importância mínima, menor que a do 
veículo oficial.

Faz-se mister ressaltar que o Oficial de Justiça 
carrega o ônus de sua profissão para o resto da vida, 
mesmo depois de ter se aposentado pode se deparar 
com uma das pessoas que prendeu, despejou, proce-
deu à penhora e remoção de bens, e, então, voltar a 
se sujeitar a agressões e mais violência.

Sob pena de serem responsabilizados administra-
tiva e criminalmente os oficiais de justiça são obrigados 
a cumprir as ordens judiciais nas mais diversas áreas, 
mesmo nos locais onde a polícia não tem coragem de 
ir, lá estão os oficiais de justiça, nos guetos, nas favelas 
e em outros locais de alto risco. Que proteção esses 
homens e mulheres têm?

Além disso, o oficial de justiça federal funciona 
como

perito na busca de valores, por conseguinte, está 
fazendo uma atividade extra, decorrente de uma ne-
cessidade processual, vide a determinação processual 
civil, no art. 680:

“art. 680 – Prosseguindo a execução, e 
não configurada qualquer das hipóteses do 
art. 684, o juiz nomeará perito para estimar os 
bens penhorados, se não houver, na comarca, 
oficial, ressalvada a existência de avaliação 
anterior (art. 655 § 1º V)” (Código de Processo 
Civil Brasileiro).

Assim, se o juiz nomeará perito para proceder 
avaliação em comarca que exista oficial, é porque o 
Legislador já designou o oficial como perito, vejamos 
o que diz o art. 33 do Código de Processo Civil, onde 
prescreve remuneração para o ato praticado por pe-
rito:

“art. 33 – Cada parte pagará a remunera-
ção do assistente técnico que houver indicado; 
a do perito será paga pela parte que houver 
requerido o exame, ou pelo autor, quando re-
querido por ambas as partes ou determinado 
de ofício pelo juiz.” (Código de Processo Civil 
Brasileiro).

Conclui-se, portanto, que quando o Poder Ju-
diciário da União e do Distrito Federal e dos Terri-
tórios transformou o Oficial de Justiça em Oficial 
de Justiça conferiu-lhe mais uma atribuição, e ela 
deve ser remunerada, nada mais justo, ora, se os 
demais peritos são remunerados por que o Oficial 
de Justiça que pratica perícias em avaliações de 
bens não o deve.

Conforme depreende-se, os riscos a que estão 
submetidos os Oficiais de Justiça são iguais para to-
dos, não se justificando que a gratificação criada com 
a implementação deste projeto de lei faça um enqua-
dramento.

Ressalte-se, que tramitou nesta Casa a Lei nº 
10.417/2002, que criou a Gratificação de Executante 
de Mandados – GEM aos Oficiais de Justiça do TJDFT, 
em Valor Fixo e Isonômico.

Essa lei está sendo revogada conforme consta 
do presente projeto de lei, o que trará redução re-
muneratória a esses servidores, o que não é justo 
em projeto de revisão de cargos e salários como o 
proposto.

Por derradeiro, a implementação da gratificação 
criada por esta lei, não trará nenhum prejuízo ao erário, 
eis que proponho a extinção das funções comissiona-
das e a extinção da Lei nº 10.417/2002, no que tange 
especificamente aos oficiais de justiça do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Por todo o exposto, solicito o valioso concurso de 
Vossa Excelência, e dos demais Membros desta Co-
missão no sentido de aprovar a inclusão das emendas 
de redação apresentadas ao PL nº 5.814/05.

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Alberto Leréia.

EMENDA ADITIVA Nº 15 
(Do Sr. Carlos Alberto Leréia)

Acrescente-se ao Art. 2º o inciso IV, da seguin-
te forma:
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“Art. 2º ...................................................
IV – Oficial de Justiça Federal, de nível 

superior”.

Justificação

Senhor Presidente, demais Membros da Egré-
gia Comissão.

O projeto de lei ora em tramitação na Comissão 
de Trabalho e Serviço Público, da Câmara dos Depu-
tados da República Federativa do Brasil, em que trata 
do Plano de Cargos e Salários do Servidor Público do 
Judiciário da União, do Distrito Federal e dos Territó-
rios, cria uma única carreira com três cargos (Analista, 
Técnico e Auxiliar).

Pretendemos demonstrar, estribados na pre-
missa de que todo o serviço público tem sua razão de 
existir na promoção do bem estar comum – finalidade 
do Estado – que tal divisão simplista não atende ao 
interesse maior que deve ser o do jurisdicionado. Eis 
que tradicionalmente, remontando ao Direito hebraico, 
romano, medieval e de maneira geral ocidental mo-
derno, os atos processuais realizados externamente, 
constantes de toda processualística concernente aos 
ordenamentos jurídicos referidos, são executados por 
um auxiliar do juízo conhecido pela denominação Ofi-
cial de Justiça. Assim se referem os Códigos, assim 
se referem os Magistrados, o Ministério Público e os 
Advogados. Assim conhece o povo.

Toda vez que se legisla há que se ter como objeti-
vo atender aos interesses do povo, de quem emana todo 
o poder, pressuposto básico do Estado Democrático de 
Direito. Por isso, a necessidade de se inserir no projeto 
em comento uma segunda carreira, a do Oficialato de 
Justiça da União do Distrito Federal e dos Territórios, 
composta do cargo de Oficial de Justiça Federal. A ine-
xistência desse cargo, com essa denominação e não 
com aquela constante da Lei que criou o PCS atual 
(Lei nº 9.42 1/1996, com a redação dada pela Lei nº 
10.475/2002), assim como da proposição constante do 
referido projeto tem gerado dificuldades para o exercí-
cio das atribuições do Oficial de Justiça Federal. Tanto 
o jurisdicionado quanto terceiros que têm que atender, 
e, mais que isso, reconhecer as prerrogativas do cargo 
conhecido como Oficial de Justiça, não sabem o que 
significa analista judiciário ou outra denominação que 
se queira dar, que não a de Oficial de Justiça Federal. 
Todas as pessoas do povo e as autoridades e seus 
agentes, regra geral, não se opõem ao livre exercício 
da atividade do Oficial de Justiça, sabem que ele tem 
direito a transporte coletivo gratuito, que tem passe li-
vre, que podem adentrar, portando ordem judicial, em 
qualquer recinto e prestam o apoio necessário para o 
desempenho do múnus público.

Atualmente, o trabalho do Oficial começa com ex-
plicações do que seja analista judiciário, figura desco-
nhecida do público. Assim, pergunta-se: quem é benefi-
ciado com a inexistência de uma carreira e do cargo de 
Oficial de Justiça? Certamente não é o jurisdicionado, 
não são os advogados, nem o Ministério Público, nem 
os Magistrados e, muito menos os próprios oficiais, que 
têm que começar seu trabalho, vencendo esse primeiro 
obstáculo. Por outro lado, quem será prejudicado com 
a criação da carreira e do cargo de Oficial de Justiça 
Federal? Quer nos parecer, que a indagação anterior 
tem nela contida a resposta desta. Não vislumbramos 
quem possa, ainda que remotamente, sofrer algum 
prejuízo pelo fato de o Oficial de Justiça ser Oficial de 
Justiça. E mais: o resgate da nomenclatura, de todos 
conhecida, não custará um só centavo ao erário.

Ademais, a proposição de tal inclusão no pro-
jeto de lei do PCS não se confunde com criação de 
cargo isolado. Permanecerá, na verdade, como uma 
carreira com cargo de provimento efetivo, escalonado 
em classes e padrões de vencimento, tais quais os 
Analistas Judiciários de atividade interna. Com efei-
to, o restabelecimento do cargo de Oficial de Justiça 
Federal não geraria a necessidade de se criar tabela 
especial de vencimentos, havendo correlação com a 
tabela geral dos Servidores do Judiciário Federal de 
nível superior, salvo, gratificação em face da natureza 
peculiar da atividade.

Por essa razão, e tendo em vista a oportunida-
de que se apresenta para que possam os senhores 
membros da Comissão de Trabalho e Serviço Público 
consertar os equívocos cometidos na elaboração dos 
projetos que resultaram no primeiro Plano de Cargos 
e Salários (Lei nº 9.421/1996), bem como em sua 
revisão (Lei nº 10.417/2002). proponho a criação do 
cargo de Oficial de Justiça Federal, como um avanço 
na condição hoje existente.

Em texto do advogado trabalhista André Luiz 
Guedes Fontes, publicado em 10-3-2003 e denominado 
“A Lei nº 9.421 de 24-12-1996, sua regulamentação e 
os oficiais de justiça expõe o autor que “... o Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal, também submetido ás 
determinações da Lei nº 9.421/96, manteve em seus 
quadros funcionais a denominação de oficial de justiça, 
tanto que a Lei nº 10.417, de 5-4-2002, ao instituir a 
gratificação por execução de mandados especifica:

Art. 1º Fica instituída Gratificação por 
Execução de Mandados, devida aos servi-
dores ocupantes do cargo de Analista Judi-
ciário – Oficiais de Justiça – Área Judiciária 
– Especialidade Execução de Mandados, do 
Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios, pelas pecu-
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liaridades decorrentes da integral e exclusiva 
dedicação às atividades do cargo e riscos a 
que estão sujeitos.

(...)
Portanto, as atividades acometidas pela 

legislação processual aos oficiais de justiça 
são, no âmbito do Poder Judiciário da União, 
reservadas aos ocupantes do cargo de analista 
judiciário, com a especialidade de execução 
de mandados.”

E conclui:

“Melhor teria sido que a Lei nº 9.421/96 
não tivesse modificado a denominação do car-
go de oficial de justiça, permanecendo para 
este cargo específico a identidade de denomi-
nações entre as Justiças Federal e Estadual, 
como se observava outrora”.

Ora, as atribuições são de cargo e não de Espe-
cialidades, como quer fazer crer o projeto. E tais espe-
cialidades. seriam criadas, através de Regimento Ex-
terno, sujeito constantemente ao arbítrio das adminis-
trações e não protegidas por lei. No meu entendimento, 
s.m.j. dos mais doutos, o tratamento que o presente 
projeto dá e ao cargo de Oficial de Justiça, vai contra 
o que considera o Mestre de Direito Administrativo, o 
saudoso Professor Helly Lopes Meireles:

DIREITO ADMINISTRATIVO – HELLY LOPES MEI-
RELLES

Cargo Público é o lugar instituído na organiza-
ção do serviço público, com denominação própria, 
atribuições específicas e estipêndio correspondente, 
para ser provido e exercido por um titular, na forma 
estabelecida em lei.

Classe é o agrupamento de cargos da mesma 
profissão, e com idênticas atribuições, responsabilida-
des e vencimentos. As classes constituem os de graus 
de acesso na carreira.

Carreira é o agrupamento de classes da mesma 
profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierar-
quia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos 
cargos que a integram.

Se o próprio projeto considera que há atribuições 
específicas que mereça, inclusive, a denominação fun-
cional própria de Oficial de Justiça da União é justo e 
coerente que lhe destine um cargo próprio na estrutura 
do Poder Judiciário. Tudo isso, em respeito à própria 
história que sempre considerou o Oficial de Justiça, 
antigo Meirinho, com cargos e atribuições próprias, di-
ferentes dos demais servidores. O próprio magistrado, 
já teve a denominação de Meirinho-Mor.

Atualmente, os tribunais estipulam nos editais de 
concursos, a exigência da formação em Direito para o 

exercício da atividade do Analista Judiciário, Área Ju-
diciária, Especialidade: Execução de Mandados.

SOBRE A NECESSIDADE DE EXTENSÃO DA POS-
SIBILIDADE DA REMOÇÃO AOS SERVIDORES DO 
TJDF

O projeto de lei que trata do Plano de Cargos e 
Salários e que se encontra em discussão nesta Casa 
é extremamente danoso aos servidores do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no 
que respeita aos critérios de remoção, previstos no 
artigo 21.

Por força da Constituição Federal, o Poder Judi-
ciário do Distrito Federal e dos Territórios é mantido 
pela União, por via de conseqüência, todos os agentes 
do Estado que ali trabalham, são servidores públicos 
federais, pertencentes ao Poder Judiciário da União. 
A omissão no artigo 21 do projeto de lei causa perple-
xidade, na medida em que não possibilita aos servi-
dores supracitados, um tratamento isonômico com o 
dado aos seus pares da Justiça Federal.

De fato, como servidores do Poder Judiciário da 
União, aos servidores do TJDFT deve ser permitida a 
possibilidade de remoção para outros órgãos do Poder 
Judiciário da União.

Seguindo o ideário esboçado no projeto de lei, 
de permitir a remoção por ramo de Justiça, é razoável 
que contenha dispositivo que permita aos servidores 
do TJDF, por atuarem no ramo da Justiça comum, que 
autorize a tais servidores pleitearem a remoção no 
âmbito da Justiça Federal.

Por todo o exposto, solicito o valioso concurso de 
Vossa Excelência, e dos Membros desta Comissão no 
sentido de aprovar a inclusão das emendas de redação 
ao PL nº 5.845/05.

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Alberto Leréia.

EMENDA ADITIVA Nº 16 
(Do Sr. Carlos Alberto Leréia)

Acrescente-se ao art. 21 o parágrafo único, da 
seguinte forma:

“Art. 21.  ................................................
Parágrafo único. Para efeito do que dis-

põe o caput, o Quadro do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios, equipara-se 
ao Quadro da Justiça Federal.”

Justificação

Senhor Presidente, demais Membros da Egré-
gia Comissão.

O projeto de lei ora em tramitação na Comissão 
de Trabalho e Serviço Público, da Câmara dos Depu-
tados da República Federativa do Brasil, em que trata 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 01427 

do Plano de Cargos e Salários do Servidor Público do 
Judiciário da União, do Distrito Federal e dos Territó-
rios, cria uma única carreira com três cargos (Analista, 
Técnico e Auxiliar).

Pretendemos demonstrar, estribados na pre-
missa de que todo o serviço público tem sua razão de 
existir na promoção do bem estar comum – finalidade 
do Estado – que tal divisão simplista não atende ao 
interesse maior que deve ser o do jurisdicionado. Eis 
que tradicionalmente, remontando ao Direito hebraico, 
romano, medieval e de maneira geral ocidental mo-
derno, os atos processuais realizados externamente, 
constantes de toda processualística concernente aos 
ordenamentos jurídicos referidos, são executados por 
um auxiliar do juízo conhecido pela denominação Ofi-
cial de Justiça. Assim se referem os Códigos, assim 
se referem os magistrados, o Ministério Público e os 
advogados. Assim conhece o povo.

Toda vez que se legisla há que se ter como objeti-
vo atender aos interesses do povo, de quem emana todo 
o poder, pressuposto básico do Estado Democrático de 
Direito. Por isso, a necessidade de se inserir no projeto 
em comento uma segunda carreira, a do Oficialato de 
Justiça da União do Distrito Federal e dos Territórios, 
composta do cargo de Oficial de Justiça Federal. A ine-
xistência desse cargo, com essa denominação e não 
com aquela constante da Lei que criou o PCS atual 
(Lei nº 9.421/1996, com a redação dada pela Lei nº 
10.475/2002), assim como da proposição constante do 
referido projeto tem gerado dificuldades para o exercí-
cio das atribuições do Oficial de Justiça Federal. Tanto 
o jurisdicionado quanto terceiros que têm que atender, 
e, mais que isso, reconhecer as prerrogativas do cargo 
conhecido como Oficial de Justiça, não sabem o que 
significa analista judiciário ou outra denominação que 
se queira dar, que não a de Oficial de Justiça Federal. 
Todas as pessoas do povo e as autoridades e seus 
agentes, regra geral, não se opõem ao livre exercício 
da atividade do Oficial de Justiça, sabem que ele tem 
direito a transporte coletivo gratuito, que tem passe li-
vre, que podem adentrar, portando ordem judicial, em 
qualquer recinto e prestam o apoio necessário para o 
desempenho do múnus público.

Atualmente, o trabalho do oficial começa com ex-
plicações do que seja analista judiciário, figura desco-
nhecida do público. Assim, pergunta-se: quem é benefi-
ciado com a inexistência de uma carreira e do cargo de 
Oficial de Justiça? Certamente não é o jurisdicionado, 
não são os advogados, nem o Ministério Público, nem 
os magistrados e, muito menos os próprios oficiais, que 
têm que começar seu trabalho, vencendo esse primeiro 
obstáculo. Por outro lado, quem será prejudicado com 
a criação da carreira e do cargo de Oficial de Justiça 

Federal? Quer nos parecer, que a indagação anterior 
tem nela contida a resposta desta. Não vislumbramos 
quem possa, ainda que remotamente, sofrer algum 
prejuízo pelo fato de o Oficial de Justiça ser Oficial de 
Justiça. E mais: o resgate da nomenclatura, de todos 
conhecida, não custará um só centavo ao Erário.

Ademais, a proposição de tal inclusão no pro-
jeto de lei do PCS não se confunde com criação de 
cargo isolado. Permanecerá, na verdade, como uma 
carreira com cargo de provimento efetivo, escalonado 
em classes e padrões de vencimento, tais quais os 
analistas judiciários de atividade interna. Com efei-
to, o restabelecimento do cargo de Oficial de Justiça 
Federal não geraria a necessidade de se criar tabela 
especial de vencimentos, havendo correlação com a 
tabela geral dos servidores do Judiciário Federal de 
nível superior, salvo, gratificação em face da natureza 
peculiar da atividade.

Por essa razão, e tendo em vista a oportunida-
de que se apresenta para que possam os senhores 
membros da Comissão de Trabalho e Serviço Público 
consertar os equívocos cometidos na elaboração dos 
projetos que resultaram no primeiro Plano de Cargos 
e Salários (Lei nº 9.421/1996), bem como em sua 
revisão (Lei nº 10.417/2002), proponho a criação do 
cargo de Oficial de Justiça Federal, como um avanço 
na condição hoje existente.

Em texto do advogado trabalhista André Luiz 
Guedes Fontes, publicado em 10-3-2003 e denominado 
“A Lei nº 9.421 de 24-12-1996, sua regulamentação e 
os oficiais de justiça”, expõe o autor que “... o Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal, também submetido às 
determinações da Lei nº 9.421/96, manteve em seus 
quadros funcionais a denominação de oficial de justiça, 
tanto que a Lei nº 10.417, de 5-4-2002, ao instituir a 
gratificação por execução de mandados especifica:

Art. 1º Fica instituída Gratificação por 
Execução de Mandados, devida aos servi-
dores ocupantes do cargo de Analista Judi-
ciário – Oficiais de Justiça – Área Judiciária 
– Especialidade Execução de Mandados, do 
Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios, pelas pecu-
liaridades decorrentes da integral e exclusiva 
dedicação às atividades do cargo e riscos a 
que estão sujeitos.

Portanto, as atividades acometidas pela 
legislação processual aos oficiais de justiça 
são, no âmbito do Poder Judiciário da União, 
reservadas aos ocupantes do cargo de analista 
judiciário, com a especialidade de ‘execução 
de mandados’.”
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E conclui:

“Melhor teria sido que a Lei nº 9.421/96 
não tivesse modificado a denominação do car-
go de oficial de justiça, permanecendo para 
este cargo específico a identidade de denomi-
nações entre as Justiças Federal e Estadual, 
como se observava outrora.”

Ora, as atribuições são de cargo e não de especia-
lidades, como quer fazer crer o projeto. E tais especiali-
dades, seriam criadas, através de Regimento Externo, 
sujeito constantemente ao arbítrio das administrações 
e não protegidas por lei. No meu entendimento, S.M.J. 
dos mais doutos, o tratamento que o presente projeto 
dá e ao cargo de Oficial de Justiça, vai contra o que 
considera o Mestre de Direito Administrativo, o saudo-
so Professor Helly Lopes Meireles:

DIREITO ADMINISTRATIVO – HELLY LOPES MEI-
RELES

Cargo Público é o lugar instituído na organiza-
ção do serviço público, com denominação própria, 
atribuições específicas e estipêndio correspondente, 
para ser provido e exercido por um titular, na forma 
estabelecida em lei.

Classe é o agrupamento de cargos da mesma 
profissão, e com idênticas atribuições, responsabilida-
des e vencimentos. As classes constituem os degraus 
de acesso na carreira.

Carreira é o agrupamento de classes da mesma 
profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierar-
quia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos 
cargos que a integram.

Se o próprio projeto considera que há atribuições 
específicas que mereçam, inclusive, a denominação 
funcional própria de Oficial de Justiça da União é justo e 
coerente que lhe destine um cargo próprio na estrutura 
do Poder Judiciário. Tudo isso, em respeito à própria 
história que sempre considerou o Oficial de Justiça, 
antigo Meirinho, com cargos e atribuições próprias, di-
ferentes dos demais servidores. O próprio magistrado, 
já teve a denominação de Meirinho-Mor.

Atualmente, os tribunais estipulam nos editais de 
concursos, a exigência da formação em Direito para o 
exercício da atividade do Analista Judiciário, Área Ju-
diciária, Especialidade: Execução de Mandados.

SOBRE A NECESSIDADE DE EXTENSÃO DA POS-
SIBILIDADE DA REMOÇÃO AOS SERVIDORES DO 
TJDF

O projeto de lei que trata do Plano de Cargos e 
Salários e que se encontra em discussão nesta casa 
é extremamente danoso aos servidores do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no que res-
peita aos critérios de remoção, previstos no art. 21.

Por força da Constituição Federal, o Poder Judi-
ciário do Distrito Federal e dos Territórios é mantido 
pela União, por via de conseqüência, todos os agentes 
do Estado que ali trabalham, são servidores públicos 
federais, pertencentes ao Poder Judiciário da União. A 
omissão no art. 21 do projeto de lei causa perplexida-
de, na medida em que não possibilita aos servidores 
supracitados, um tratamento isonômico com o dado 
aos seus pares da Justiça Federal.

De fato, como servidores do Poder Judiciário da 
União, aos servidores do TJDFT deve ser permitida a 
possibilidade de remoção para outros órgãos do Poder 
Judiciário da União.

Seguindo o ideário esboçado no projeto de lei, 
de permitir a remoção por ramo de justiça, é razoável 
que contenha dispositivo que permita aos servidores 
do TJDF, por atuarem no ramo da justiça comum, que 
autorize a tais servidores pleitearem a remoção no 
âmbito da Justiça Federal.

Por todo o exposto, solicito o valioso concurso de 
Vossa Excelência, e dos membros desta Comissão no 
sentido de aprovar a inclusão das emendas de redação 
ao PL nº 5.845/05.

Sala de Reuniões, 6 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Alberto Leréia.

EMENDA ADITIVA Nº 17 
(Do Sr. Carlos Alberto Leréia)

Acrescente-se ao art. 8º inciso III, da seguinte 
forma:

“Art. 8º ...................................................
III – Para o cargo de oficial de justiça 

federal, curso superior de direito reconhecido 
pelo MEC.”

Justificação

Senhor Presidente, demais membros da Egré-
gia Comissão,

O projeto de lei ora em tramitação na Comissão 
de Trabalho e Serviço Público, da Câmara dos Depu-
tados da República Federativa do Brasil, em que trata 
do Plano de Cargos e Salários do servidor público do 
Judiciário da União, do Distrito Federal e dos Territó-
rios, cria uma única carreira com três cargos (Analista, 
Técnico e Auxiliar).

Pretendemos demonstrar, estribados na pre-
missa de que todo o serviço público tem sua razão de 
existir na promoção do bem estar comum – finalidade 
do Estado – que tal divisão simplista não atende ao 
interesse maior que deve ser o do jurisdicionado. Eis 
que tradicionalmente, remontando ao Direito hebraico, 
romano, medieval e de maneira geral ocidental mo-
derno, os atos processuais realizados externamente, 
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constantes de toda processualística concernente aos 
ordenamentos jurídicos referidos, são executados por 
um auxiliar do juízo conhecido pela denominação Ofi-
cial de Justiça. Assim se referem os Códigos, assim 
se referem os magistrados, o Ministério Público e os 
advogados. Assim conhece o povo.

Toda vez que se legisla há que se ter como objeti-
vo atender aos interesses do povo, de quem emana todo 
o poder, pressuposto básico do Estado Democrático de 
Direito. Por isso, a necessidade de se inserir no projeto 
em comento uma segunda carreira, a do Oficialato de 
Justiça da União do Distrito Federal e dos Territórios, 
composta do cargo de Oficial de Justiça Federal. A ine-
xistência desse cargo, com essa denominação e não 
com aquela constante da Lei que criou o PCS atual 
(Lei nº 9.421/1996, com a redação dada pela Lei nº 
10.475/2002), assim como da proposição constante do 
referido projeto tem gerado dificuldades para o exercí-
cio das atribuições do Oficial de Justiça Federal. Tanto 
o jurisdicionado quanto terceiros que têm que atender, 
e, mais que isso, reconhecer as prerrogativas do cargo 
conhecido como Oficial de Justiça, não sabem o que 
significa analista judiciário ou outra denominação que 
se queira dar, que não a de Oficial de Justiça Federal. 
Todas as pessoas do povo e as autoridades e seus 
agentes, regra geral, não se opõem ao livre exercício 
da atividade do Oficial de Justiça, sabem que ele tem 
direito a transporte coletivo gratuito, que tem passe li-
vre, que podem adentrar, portando ordem judicial, em 
qualquer recinto e prestam o apoio necessário para o 
desempenho do múnus público.

Atualmente, o trabalho do oficial começa com ex-
plicações do que seja analista judiciário, figura desco-
nhecida do público. Assim, pergunta-se: quem é benefi-
ciado com a inexistência de uma carreira e do cargo de 
Oficial de Justiça? Certamente não é o jurisdicionado, 
não são os advogados, nem o Ministério Público, nem 
os magistrados e, muito menos os próprios oficiais, que 
têm que começar seu trabalho, vencendo esse primeiro 
obstáculo. Por outro lado, quem será prejudicado com 
a criação da carreira e do cargo de Oficial de Justiça 
Federal? Quer nos parecer, que a indagação anterior 
tem nela contida a resposta desta. Não vislumbramos 
quem possa, ainda que remotamente, sofrer algum 
prejuízo pelo fato de o Oficial de Justiça ser Oficial de 
Justiça. E mais: o resgate da nomenclatura, de todos 
conhecida, não custará um só centavo ao Erário.

Ademais, a proposição de tal inclusão no pro-
jeto de lei do PCS não se confunde com criação de 
cargo isolado. Permanecerá, na verdade, como uma 
carreira com cargo de provimento efetivo, escalonado 
em classes e padrões de vencimento, tais quais os 
analistas judiciários de atividade interna. Com efei-

to, o restabelecimento do cargo de Oficial de Justiça 
Federal não geraria a necessidade de se criar tabela 
especial de vencimentos, havendo correlação com a 
tabela geral dos servidores do Judiciário Federal de 
nível superior, salvo, gratificação em face da natureza 
peculiar da atividade.

Por essa razão, e tendo em vista a oportunida-
de que se apresenta para que possam os senhores 
membros da Comissão de Trabalho e Serviço Público 
consertar os equívocos cometidos na elaboração dos 
projetos que resultaram no primeiro Plano de Cargos 
e Salários (Lei nº 9.421/1996), bem como em sua 
revisão (Lei nº 10.417/2002), proponho a criação do 
cargo de Oficial de Justiça Federal, como um avanço 
na condição hoje existente.

Em texto do advogado trabalhista André Luiz 
Guedes Fontes, publicado em 10-3-2003 e denominado 
“A Lei nº 9.421 de 24-12-1996, sua regulamentação e 
os oficiais de justiça”, expõe o autor que “... o Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal, também submetido às 
determinações da Lei nº 9.421/96, manteve em seus 
quadros funcionais a denominação de oficial de justiça, 
tanto que a Lei nº 10.417, de 5-4-2002, ao instituir a 
gratificação por execução de mandados especifica:

Art. 1º Fica instituída Gratificação por 
Execução de Mandados, devida aos servi-
dores ocupantes do cargo de Analista Judi-
ciário – Oficiais de Justiça – Área Judiciária 
– Especialidade Execução de Mandados, do 
Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios, pelas pecu-
liaridades decorrentes da integral e exclusiva 
dedicação às atividades do cargo e riscos a 
que estão sujeitos.

(...)
Portanto, as atividades acometidas pela 

legislação processual aos oficiais de justiça 
são, no âmbito do Poder Judiciário da União, 
reservadas aos ocupantes do cargo de analista 
judiciário, com a especialidade de ‘execução 
de mandados’.”

E conclui:

“Melhor teria sido que a Lei nº 9.421/96 
não tivesse modificado a denominação do car-
go de oficial de justiça, permanecendo para 
este cargo específico a identidade de denomi-
nações entre as Justiças Federal e Estadual, 
como se observava outrora.”

Ora, as atribuições são de cargo e não de especia-
lidades, como quer fazer crer o projeto. E tais especiali-
dades, seriam criadas, através de Regimento Externo, 
sujeito constantemente ao arbítrio das administrações 
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e não protegidas por lei. No meu entendimento, S.M.J. 
dos mais doutos, o tratamento que o presente projeto 
dá e ao cargo de Oficial de Justiça, vai contra o que 
considera o Mestre de Direito Administrativo, o saudo-
so Professor Helly Lopes Meireles:

DIREITO ADMINISTRATIVO – HELLY LOPES MEI-
RELES

Cargo Público é o lugar instituído na organiza-
ção do serviço público, com denominação própria, 
atribuições específicas e estipêndio correspondente, 
para ser provido e exercido por um titular, na forma 
estabelecida em lei.

Classe é o agrupamento de cargos da mesma 
profissão, e com idênticas atribuições, responsabilida-
des e vencimentos. As classes constituem os degraus 
de acesso na carreira.

Carreira é o agrupamento de classes da mesma 
profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierar-
quia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos 
cargos que a integram.

Se o próprio projeto considera que há atribuições 
específicas que mereça, inclusive, a denominação fun-
cional própria de Oficial de Justiça da União é justo e 
coerente que lhe destine um cargo próprio na estrutura 
do Poder Judiciário. Tudo isso, em respeito á própria 
história que sempre considerou o Oficial de Justiça, 
antigo Meirinho, com cargos e atribuições próprias, di-
ferentes dos demais servidores. O próprio magistrado. 
já teve a denominação de Meirinho-Mor.

Atualmente, os tribunais estipulam nos editais de 
concursos, a exigência da formação em Direito para o 
exercício da atividade do Analista Judiciário, Área Ju-
diciária, Especialidade: Execução de Mandados.

SOBRE A NECESSIDADE DE EXTENSÃO DA POS-
SIBILIDADE DA REMOÇÃO AOS SERVIDORES DO 
TJDF

O projeto de lei que trata do Plano de Cargos e 
Salários e que se encontra em discussão nesta casa 
é extremamente danoso aos servidores do Tribunal 
de Justiça do

Distrito Federal e dos Territórios, no que respeita 
aos critérios de remoção, previstos no artigo 21.

Por força da Constituição Federal, o Poder Judi-
ciário do Distrito Federal e dos Territórios é mantido 
pela União, por via de conseqüência, todos os agentes 
do Estado que ali trabalham, são servidores públicos 
federais, pertencentes ao Poder Judiciário da União. 
A omissão no artigo 21 do projeto de lei causa perple-
xidade, na medida em que não possibilita aos servi-
dores supracitados. um tratamento isonômico com o 
dado aos seus pares da Justiça Federal.

De fato, como servidores do Poder Judiciário da 
União, aos servidores do TJDFT deve ser permitida a 
possibilidade de remoção para outros órgãos do Poder 
Judiciário da União.

Seguindo o ideário esboçado no projeto de lei, 
de permitir a remoção por ramo de justiça, é razoável 
que contenha dispositivo que permita aos servidores 
do TJDF, por atuarem no ramo da justiça comum, que 
autorize a tais servidores pleitearem a remoção no 
âmbito da justiça federal.

Por todo o exposto, solicito o valioso concurso de 
Vossa Excelência, e dos Membros desta Comissão no 
sentido de aprovar a inclusão das emendas de redação 
ao PL nº 5.845/05.

Sala das Reuniões, 6 de outubro. – Deputado 
Carlos Alberto Leréia.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 18, DE 2005

PROJETO DE LEI Nº 5.845, DE 2005

Dispõe sobre a carreira dos servidores 
do Poder Judiciário da União e dá outras 
providências.

Suprimam-se os § 2º do art. 14 e 4º do art. 16 do 
PL nº 5.845 de 2005.

Os dispositivos aos quais se propõe a supressão 
estão assim redigidos:

“Art. 14. A Gratificação de Atividade Ju-
diciária – GAJ será calculada mediante apli-
cação do percentual de cinqüenta por cento 
sobre os vencimentos básicos estabelecidos 
no Anexo II.

 ..............................................................
§ 2º O servidor de Carreira Judiciária ce-

dida não perceberá, durante o afastamento, a 
gratificação de que trata este artigo, salvo na 
hipótese de cessão para outro órgão do Poder 
Judiciário, na condição de optante pela remu-
neração do cargo efetivo,”

Art. 16. O Adicional de Qualificação – AQ 
incidirá sobre o vencimento básico do servidor, 
da seguinte forma:

 ..............................................................
§ 4º O servidor da Carreira Judiciária 

cedido não perceberá, durante o afastamento, 
o adicional de que trata este artigo, salvo na 
hipótese de cessão para ouro órgão do Poder 
Judiciário da União, na condição de optante 
pela remuneração do cargo efetivo. “

Justificação

Os §§ 2º do art. 14 e 4º do art. 16 do referido pro-
jeto de lei são dispositivos que não existiam na Lei nº 
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9.421. de 24 de dezembro de 1996 (que cria as carrei-
ras dos servidores do Poder Judiciário, fixa os valores 
de sua remuneração), nem tampouco existiam na Lei nº 
10.475/2002 que altera dispositivos na Lei nº 9421/96, 
justamente porque causariam grandes prejuízos salariais 
aos servidores do Judiciário cedidos para terem exercício 
em outro órgão ou entidades dos poderes da União, dos 
Estados ou do Distrito Federal e dos municípios.

Na nova proposta, feita através do Projeto de Lei 
nº 5.845/05, o servidor cedido, que já vinha receben-
do a Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ terá 
grande perda salarial pois, além da GAJ ele não terá 
direito ao Adicional de Qualificação que completam 
significativamente os seus vencimentos.

O Servidor do Poder Judiciário presta serviços 
relevantes a União, a qualquer um dos órgãos dos 
Poderes da União e não se deve tratar a cessão de 
servidor como punição.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2005. – Jo-
vair Arantes, Deputado Federal – PTB/GO.

EMENDA ADITIVA Nº 19 
(Do Sr. Carlos Alberto Leréia)

Adicione-se ao art. 26 os §§ 1º e 2º, da seguin-
te forma:

“Art.. 26.  ...............................................
§ 1º Ficam extintas todas as Funções 

Comissionadas que eram ocupadas por ser-
vidores que exerciam as atividades de analis-
ta judiciário, área processual, especialidade 
executante de mandados, bem como as des-
tinadas aos demais servidores que atuavam 
como ad hoc.

§ 2º Ficam resguardados aos Oficiais de 
Justiça Federais a manutenção da percepção 
do valor da diferença equivalente ao da função 
comissionada ocupada, na aprovação desta 
lei, ou da gratificação legalmente instituída, 
como VPNI. em razão de decréscimo obser-
vado, em caso de eventual parcelamento do 
plano, ocasião em que se compensará com 
sua implementação gradual.”

Justificação

Senhor Relator, demais Membros desta Egrégia 
Comissão.

Em relação às atividades de risco, transcreve-
mos o que o Egrégio Conselho da Justiça Federal que, 
apreciando em Sessão de 10 de setembro de 1985 o 
Processo nº 8.661/85-RS, achou por bem reconhecer 
unanimente, em função da natureza do trabalho, existir 
o perigo de risco de vida dos Oficiais de Justiça – es, 
quando em exercício de suas atribuições:

“O risco a que estão submetidos os Ofi-
ciais de Justiça – es decorre do exercício de 
suas atividades, já eminentemente externas. 
Assim é que, quando do exercício dos misteres 
do cargo, funcionando com auxiliar do Juízo 
na prática de atos de intercâmbio processual 
e de execução, constantemente se vê o Oficial 
de Justiça em situações de perigo concreto, as 
quais avultam em espécie, quando da prática 
de atos coativos, impostos pela lei para garantia 
dos jurisdicionados que reclamam a tutela do 
Poder Público, através do Judiciário...

Prossegue ainda o Douto Julgador:

“Permito-me, ao justificar a presente pro-
posição, traçar um breve paralelo entre as ati-
vidades dos servidores da Categoria Funcional 
de oficial de justiça – e as dos integrantes do 
grupo Polícia Federal.

Em verdade, os riscos a que estão sujei-
tos os Oficiais de Justiça – são bem maiores do 
que os daqueles, já que, quando da realização 
das diligências, em cumprimento às determina-
ções judiciais, atuam sozinhos e desarmados, 
diferentemente do que ocorre com os Agentes 
Federais, que atuam em grupo e armados. 
Estes, os Agentes Federais, percebem dupla 
gratificação pelo exercício de suas funções: 
as Gratificações por Operações Especiais e 
de Função Policial nos percentuais de 60% e 
40%, respectivamente, conforme previsão dos 
Decretos – Leis nº 1.714/79, 2.111 e 2.196/84” 
(Ministro Lauro Leitão – Conselho da Justiça 
Federal). Atualmente as gratificações da Polí-
cia Federal ultrapassam os parâmetros fixados 
pelo relator, já que estão no patamar de 120% 
e 100%, respectivamente.

Ao contrário dos policiais federais, mili-
tares ou civis, que sempre atuam em veículos 
oficiais e sempre em grupo, os oficiais de justiça 
são obrigados a atuar sozinhos, muitas vezes 
sem poderem contar com o auxílio de força 
policial ou por esta não estar disponível para 
acompanhar os Oficiais, ou porque, a pretexto 
de não ofender a imagem da parte, os juizes 
não autorizam a convocação de força policial., 
o que os deixam desguarnecidos e sujeitos a 
todo tipo de agressão, da moral à física.

Note-se também que, por força de lei e 
necessidade funcional, trabalham nos mais di-
versos horários, inclusive durante a noite, quan-
do estão sujeitos a maiores riscos ainda.
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DAS AGRESSÕES, ESTUPROS E ASSASSINA-
TOS:

Sozinhos no seu mister, os oficiais de justiça 
vêem-se obrigados a vivenciar situações pelas quais 
nenhum outro servidor público passa. É fato que tais mo-
mentos são imprevisíveis, contudo, Senhor Presidente, 
eles ocorrem às centenas, todos os meses neste país, 
muito embora não ganhem o interesse da mídia.

No cumprimento de qualquer tipo de ordem, das 
mais simples às mais complexas, nos bairros pobres ou 
nos bairros das classes abastadas deste país, vemos 
colegas oficiais serem molestados, maltratados, vilipen-
diados, agredidos, estuprados e até mortos, quando, 
simplesmente, estavam cumprindo uma decisão judi-
cial, tentando, pois, alcançar a paz social.

Caso os senhores membros da comissão tenham 
interesse, poderão constatar junto às associações de 
oficiais de justiça de seu estado. Já ocorreram diversos 
casos de oficiais que são estupradas, quando cum-
priam simples mandados de intimação. Outros tantos 
oficiais são covardemente agredidos, simplesmente 
porque tentavam fazer prevalecer a decisão judicial. 
Outros são mantidos em cárcere privado, outros têm 
seu veículo roubado, sem falar nos assassinatos co-
metidos contra este servidor.

Aos olhos da maioria da população, pode até 
parecer novidade, mas são situações reais, como a 
ocorrida no Rio Grande do Sul , com o oficial de justiça 
Márcio Luiz Veras Vidor, de 42 anos, que foi baleado 
com três tiros ao tentar proceder a um despejo,deixando 
mulher e dois filhos, um de nove e um de seis anos. O 
mais aterrorizante de tudo, senhor Deputado, é o fato 
de a revolta do assassino não ter sido dirigida à vítima 
e sim ao “sistema”, conforme suas declarações, “Eu 
não atirei nele, atirei no sistema”. Essa reportagem foi 
publicada no jornal Zero Hora de Porto Alegre no dia 
11 de junho de 1999, às fls. 56.

A violência é generalizada, não é apenas em São 
Paulo e Rio de Janeiro que oficiais de Justiça são estru-
pradas, outros agredidos ou mortos, em áreas de Belo 
Horizonte, Brasília, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul, etc. Vemos diariamente relatos de 
casos de agressões e ameaças, inclusive do tipo “vou 
arrancar sua cabeça”. Seria cômico se a situação não 
fosse tão séria. Em Brasília, oficiais de Justiça são 
agredidos em áreas rurais a facas, pedras e pontapés, 
chegando a ser abandonados pela polícia ao tentarem 
cumprir ordens de reintegração de posse, porque o 
cumprimento do mandado não interessava ao poder 
executivo local, caso que, inclusive gerou uma a ação 
junto ao Superior Tribunal de Justiça. Contudo, antes, 
os Oficiais de Justiça ficaram a mercê dos invasores e, 
por pouco, não sofreram maiores conseqüências.

O MUNUS DO OFICIAL DE JUSTIÇA:
Como responsável pelo cumprimento das or-

dens judiciais, os oficiais de Justiça, muitas vezes são 
obrigados a levar em seus veículos particulares, pes-
soas Conduzidas Corcitivamente, em tais momentos 
estão em perigo o próprio oficial e, bem assim, o seu 
patrimônio.

Infelizmente o próprio Poder Judiciário faz vista 
grossa para esse estado de coisas, não raro vêem-se 
situações como a que ocorreu na Justiça do Traba-
lho do Rio Grande do Sul, onde o veículo oficial que 
servia aos oficiais de justiça foi retirado uma vez que 
tal situação implicaria “expor, desnecessariamente, a 
risco a integridade física do motorista e o patrimônio 
da União, circunstâncias que podem, inclusive, culmi-
nar na responsabilização civil e administrativa desta 
Corte”. O texto acima transcrito foi redigido pelo Sr. 
Vice-Corregedor Regional do Tribunal do Trabalho da 
4ª Região.

É nesse pé que estão os oficiais de justiça nas 
casas onde atuam, esquecidos, desprezados, dimi-
nuídos a uma imponência mínima, menor que a do 
veículo oficial.

Faz-se mister ressaltar que o oficial de justiça 
carrega o ônus de sua profissão para o resto da vida, 
mesmo depois de ter se aposentado pode se deparar 
com uma das pessoas que prendeu, despejou, proce-
deu à penhora e remoção de bens, e, então, voltar a 
se sujeitar a agressões e mais violência.

Sob pena de serem responsabilizados administra-
tiva e criminalmente os oficiais de justiça são obrigados 
a cumprir as ordens judiciais nas mais diversas áreas, 
mesmo nos locais onde a polícia não tem coragem de 
ir, lá estão os oficiais de justiça, nos guetos, nas favelas 
e em outros locais de alto risco. Que proteção esses 
homens e mulheres têm?

Além disso, o oficial de justiça federal funciona 
como perito na busca de valores, por conseguinte, 
está fazendo uma atividade extra, decorrente de uma 
necessidade processual, vide a determinação proces-
sual civil, no art. 680:

“Art. 680. Prosseguindo a execução, e 
não configurada qualquer das hipóteses do 
art. 684, o juiz nomeará perito para estimar os 
bens penhorados, se não houver, na comarca, 
oficial, ressalvada a existência de avaliação 
anterior (art. 655 § lº, V).” (Código de Proces-
so Civil Brasileiro).

Assim, se o juiz nomeará perito para proceder ava-
liação em comarca que exista oficial, é porque o Legisla-
dor já designou o oficial como perito, vejamos o que diz 
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o art. 33 do Código de Processo Civil, onde prescreve 
remuneração para o ato praticado por perito:

“Art. 33. Cada parte pagará a remunera-
ção do assistente técnico que houver indicado; 
a do perito será paga pela parte que houver 
requerido o exame, ou pelo autor, quando re-
querido por ambas as partes ou determinado 
de ofício pelo juiz.” (Código de Processo Civil 
Brasileiro).

Conclui-se, portanto, que quando o Poder Ju-
diciário da União e do Distrito Federal e dos Ter-
ritórios transformou o oficial de Justiça em oficial 
de Justiça, conferiu-lhe mais uma atribuição, e ela 
deve ser remunerada, nada mais justo, ora, se os 
demais peritos são remunerados, por que o oficial 
de Justiça que pratica perícias em avaliações de 
bens não o deve.

Conforme depreende-se, os riscos a que estão 
submetidos os oficiais de Justiça são iguais para to-
dos, não se justificando que a gratificação criada com 
a implementação deste projeto de lei faça um enqua-
dramento.

Ressalte-se, que tramitou nesta Casa a Lei nº 
10.417/2002, que criou a Gratificação de Executante 
de Mandados – GEM aos Oficiais de Justiça do TJDFT, 
em Valor Fixo e Isonômico.

Essa Lei está sendo revogada conforme consta 
do presente projeto de lei, o que

trará redução remuneratória a esses servidores, 
o que não é justo em projeto de revisão de cargos e 
salários como o proposto.

Por derradeiro, a implementação da gratificação 
criada por esta lei, não trará nenhum prejuízo ao Erário, 
eis que proponho a extinção das funções comissiona-
das e a extinção da Lei nº 10.417/2002, no que tange 
especificamente aos oficiais de justiça do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos territórios.

Por todo o exposto, solicito o valioso concurso de 
Vossa Excelência, e dos demais Membros desta Co-
missão no sentido de aprovar a inclusão das emendas 
de redação apresentadas ao PL nº 5.814/05.

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Alberto Leréia.

EMENDA Nº 20, DE 2005

Altere-se o art. 15, conferindo-lhe a redação abai-
xo:

Art. 15. É instituído o Adicional de Qua-
lificação – AQ destinado aos servidores da 
Carreira Judiciária ocupantes dos cargos de 
Analista Judiciário, de Técnico Judiciário e de 
Auxiliar Judiciário, ativos e aposentados, por-

tadores de títulos, diplomas ou certificados de 
cursos de pós–graduação, em sentido amplo 
ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos 
do Poder Judiciário a serem estabelecidas em 
regulamento.

§ 1º O adicional de que trata este artigo 
é inacumulável e não será concedido quan-
do o curso constituir requisito para ingresso 
no cargo.

§ 2º O adicional de que trata este arti-
go também é devido aos servidores ocupan-
tes do cargo de Técnico Judiciário e Auxiliar 
Judiciário portadores de diploma de curso 
superior.

§ 3º Para efeito do disposto neste arti-
go serão considerados somente os cursos e 
as instituições de ensino reconhecidos pelo 
Ministério da Educação, na forma da legis-
lação.

§ 4º Serão admitidos cursos de pós-gra-
duação lato sensu somente com duração mí-
nima de trezentos e sessenta horas.

§ 5º O adicional será considerado no cál-
culo dos proventos e das pensões, somente se 
o título ou o diploma forem anteriores à data 
da inativação.

Justificação

A alteração proposta no caput especifica os 
cargos da Carreira Judiciária, impedindo que se ex-
clua do adicional os Auxiliares Judiciários. Também 
estende o adicional aos servidores inativos portado-
res de títulos, diplomas ou certificados de curso de 
pós-graduação.

No parágrafo primeiro, sugere-se seja incluída a 
expressão “inacumulável”, a fim de se evitar o desvir-
tuamento do adicional de qualificação.

No parágrafo segundo, especifica-se que os 
servidores ocupantes dos cargos de Técnico-Ju-
diciário e Auxiliar–Judiciário farão jus ao adicional 
quando portadores de diploma de curso superior, 
sugerindo-se, em conseqüência, a supressão do 
parágrafo terceiro.

Justificam-se as alterações na medida em que, 
da forma como proposta, os ocupantes do cargo de 
Auxiliar–Judiciário restaram sobremodo prejudicados, 
vez que, para receberem o adicional, estão na depen-
dência somente de cursos a serem instituídos pela 
própria Administração.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2005. – Depu-
tada Alice Portugal.
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COMISSÃO DE TRABALHO,  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 
(Requerimento de retirada de emendas)

REQUERIMENTO Nº 218, DE 2005 
(Do Sr. Tarcísio Zimmermann)

Requer a retirada das emendas 21, 22, 
23 e 24 do Projeto de Lei nº 5845/2005.

Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na condição de 

autor das emendas 21, 22, 23 e 24 apresentadas ao 
Projeto de Lei nº 5845/2005, com base nos termos 
regimentais, a retirada das mesmas da referida pro-
posição.

Sala das Sessões, 4 outubro de 2005. – Depu-
tado Tarcísio Zimmermann – PT/RS.

PROJETO DE LEI Nº 5.845, DE 2005

PROPOSTAS DE EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA

À COMISSÃO DO TRABALHO,  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

O Art. 2º terá o Acréscimo do Inciso IV:

“Art. 2º  ..................................................
IV – Oficial de Justiça Federal, de nível 

superior”.

O Art. 3º terá o Acréscimo do Inciso III:

‘Art. 3º  ..................................................
III – área jurídico – processual, com-

preendendo os serviços externos realizados 
privativamente por bacharéis em Direito, re-
lacionados com a execução de mandados ju-
diciais, na forma estabelecida pela legislação 
processual civil, penal, trabalhista, militar e 
demais leis especiais.”

O Art. 4º terá o Acréscimo do Inciso IV:

“Art. 4º  ..................................................
IV – Oficial de Justiça Federal: atividades 

externas de elevado grau de complexidade, 
no cumprimento de ordens judiciais, previstos 
pela legislação processual pátria, e elaboração 
de autos, laudos e certidões, atribuindo-lhes 
fé pública.”

O Art. 4º terá o Acréscimo do Parágrafo único:

“Art. 4º  ..................................................
Parágrafo único. Os ocupantes do cargo 

de Oficial de Justiça Federal exercem atividade 
específica de agentes auxiliares do juízo, sen-

do diretamente subordinados a juízes togados, 
nos tribunais em que estiverem lotados”

O Art. 8º terá o Acréscimo do Inciso III:

III – Para o cargo de Oficial de Justiça 
Federal, curso superior de direito reconheci-
do pelo MEC.”

O Art. 21 terá o Acréscimo do Parágrafo Único

“Art. 21.  ................................................
Parágrafo único. Para efeito do que dis-

põe o caput, o Quadro do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios, equipara-se 
ao Quadro da Justiça Federal.”

O Art. 25 terá o Acréscimo do § 2º

‘Art. 25.  .................................................
§ 1º ........................................................
§ 2º Os servidores ocupantes do cargo 

efetivo, aprovados em concurso público es-
pecífico, que exerciam o cargo de Analista 
Judiciária – área judiciária – especialidade 
executante de mandados ficam enquadrados 
no cargo de Oficial de Justiça Federal, manti-
das as referências em que estavam.”

Justificação

Senhor Presidente, demais Membros da Egré-
gia Comissão.

O projeto de lei ora em tramitação na Comissão 
de Trabalho e Serviço Público, da Câmara dos Depu-
tados da República Federativa do Brasil, em que trata 
do Plano de Cargos e Salários do Servidor Público do 
Judiciário da União, do Distrito Federal e dos Territórios, 
cria uma única carreira com três cargos (Analista, Téc-
nico e Auxiliar). Pretendemos demonstrar, estribados na 
premissa de que todo o serviço público tem sua razão 
de existir na promoção do bem estar comum – finali-
dade do Estado – que tal divisão simplista não atende 
ao interesse maior que deve ser o do jurisdicionado. 
Eis que tradicionalmente, remontando ao Direito he-
braico, romano, medieval e de maneira geral ocidental 
moderno, os atos processuais realizados externamen-
te, constantes de toda processualística concernente 
aos ordenamentos jurídicos referidos, são executados 
por um auxiliar do juízo conhecido pela denominação 
Oficial de Justiça. Assim se referem os Códigos, assim 
se referem os magistrados, o Ministério Público e os 
advogados. Assim conhece o povo.

Toda vez que se legisla há que se ter como 
objetivo atender aos interesses do povo, de quem 
emana todo o poder, pressuposto básico do Estado 
Democrático de Direito. Por isso a necessidade de 
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se inserir no projeto em comento uma segunda car-
reira, a do Oficialato de Justiça da União do Distrito 
Federal e dos Territórios, composta do cargo de Oficial 
de Justiça Federal. A inexistência desse cargo, com 
essa denominação e não com aquela constante da 
Lei que criou o PCS atual (Lei nº 9.421/1996, com a 
redação dada pela Lei nº 10.475/2002), assim como 
da proposição constante do referido projeto tem ge-
rado dificuldades para o exercício das atribuições 
do Oficial de Justiça Federal. Tanto o jurisdicionado 
quanto terceiros que têm que atender, e, mais que 
isso, reconhecer as prerrogativas do cargo conheci-
do como Oficial de Justiça, não sabem o que signi-
fica analista judiciário ou outra denominação que se 
queira dar que não a de Oficial de Justiça Federal. 
Todas as pessoas do povo e as autoridades e seus 
agentes, regra geral, não se opõem ao livre exercício 
da atividade do Oficial de Justiça, sabem que ele tem 
direito a transporte coletivo gratuito, que tem passe 
livre, que podem adentrar, portando ordem judicial, 
em qualquer recinto e prestam o apoio necessário 
para o desempenho do múnus público.

Atualmente, o trabalho do oficial começa com 
explicações do que seja analista judiciário, figura 
desconhecida do público. Assim, pergunta-se: quem 
é beneficiado com a inexistência de uma carreira e 
do cargo de Oficial de Justiça? Certamente não é o 
jurisdicionado, não são os advogados, nem o Minis-
tério Público, nem os magistrados e, muito menos os 
próprios oficiais, que têm que começar seu trabalho, 
vencendo esse primeiro obstáculo. Por outro lado, 
quem será prejudicado com a criação da carreira e 
do cargo de Oficial de Justiça Federal? Quer nos pa-
recer, que a indagação anterior tem nela contida a 
resposta desta. Não vislumbramos quem possa, ain-
da que remotamente, sofrer algum prejuízo pelo fato 
de o Oficial de Justiça ser Oficial de Justiça. E mais: 
o resgate da nomenclatura, de todos conhecida, não 
custará um só centavo ao Erário.

Ademais, a proposição de tal inclusão no pro-
jeto de lei do PCS não se confunde com criação de 
cargo isolado. Permanecerá, na verdade, como uma 
carreira com cargo de provimento efetivo, escalonado 
em classes e padrões de vencimento, tais quais os 
analistas judiciários de atividade interna. Com efei-
to, o restabelecimento do cargo de Oficial de Justiça 
Federal não geraria a necessidade de se criar tabela 
especial de vencimentos, havendo correlação com a 
tabela geral dos servidores do Judiciário Federal de 
nível superior, salvo, gratificação em face da natureza 
peculiar da atividade.

Por essa razão, e tendo em vista a oportunida-
de que se apresenta para que possam os senhores 

membros da Comissão de Trabalho e Serviço Público 
consertar os equívocos cometidos na elaboração dos 
projetos que resultaram no primeiro Plano de Cargos 
e Salários (Lei nº 9.421/1996), bem como em sua 
revisão (Lei nº 10.417/2002), proponho a criação do 
cargo de Oficial de Justiça Federal, como um avanço 
na condição hoje existente.

Em texto do advogado trabalhista André Luiz 
Guedes Fontes, publicado em 10-3-2003 e denominado 
“A Lei nº 9.421 de 24-12-1996, sua regulamentação e 
os oficiais de justiça”, expõe o autor que “1. o Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal, também submetido às 
determinações da Lei nº 9.421/96, manteve em seus 
quadros funcionais a denominação de oficial de justiça, 
tanto que a Lei nº 10.417, de 5-4-2002, ao instituir a 
gratificação por execução de mandados específica:

Art. 1º Fica instituída Gratificação por 
Execução de Mandados, devida aos servi-
dores ocupantes do cargo de Analista Judi-
ciário – Oficiais de Justiça – Área Judiciária 
– Especialidade Execução de Mandados, do 
Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios, pelas pecu-
liaridades decorrentes da integral e exclusiva 
dedicação às atividades do cargo e riscos a 
que estão sujeitos.

(...)
Portanto, as atividades acometidas pela 

legislação processual aos oficiais de justiça 
são, no âmbito do Poder Judiciário da União, 
reservadas aos ocupantes do cargo de analista 
judiciário, com a especialidade de ‘execução 
de mandados’.”

E conclui:

“Melhor teria sido que a Lei nº 9.421/96 
não tivesse modificado a denominação do car-
go de oficial de justiça, permanecendo para 
este cargo específico a identidade de denomi-
nações entre as Justiças Federal e Estadual, 
como se observava outrora.”

Ora, as atribuições são de cargo e não de es-
pecialidades, como quer fazer crer o projeto. E tais 
especialidades, seriam criadas, através de Regi-
mento Externo, sujeito constantemente ao arbítrio 
das administrações e não protegidas por lei. No meu 
entendimento, S.M.J. dos mais doutos, o tratamen-
to que o presente projeto dá e ao cargo de Oficial 
de Justiça, vai contra o que considera o Mestre de 
Direito Administrativo, o saudoso Professor Helly 
Lopes Meireles.
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DIREITO ADMINISTRATIVO – HELLY LOPES MEI-
RELES

Cargo Público é o lugar instituído na organiza-
ção do serviço público, com denominação própria, 
atribuições específicas e estipêndio correspondente, 
para ser provido e exercido por um titular na forma 
estabelecida em lei.

Classe é o agrupamento de cargos da mesma 
profissão, e com idênticas atribuições. Responsabilida-
des e vencimentos. As classes constituem os degraus 
de acesso na carreira.

Carreira é o agrupamento de classes da mesma 
profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierar-
quia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos 
cargos que a integram.

Se o próprio projeto considera que há 
atribuições específicas que mereça, inclusive, 
a denominação funcional própria de Oficial 
de Justiça da União é justo e coerente que 
lhe destine um cargo próprio na estrutura do 
Poder Judiciário.

Tudo isso, em respeito à própria história que 
sempre considerou o Oficial de Justiça, antigo Mei-
rinho, com cargos e atribuições próprias, diferentes 
dos demais servidores. O próprio magistrado, já teve 
a denominação de Meirinho-Mor.

Atualmente, os tribunais estipulam nos editais de 
concursos, a exigência da formação em Direito para o 
exercício da atividade do Analista Judiciário, Área Ju-
diciária, Especialidade: Execução de Mandados.

SOBRE A NECESSIDADE DE EXTENSÃO DA POS-
SIBILIDADE DA REMOÇÃO AOS SERVIDORES DO 
TJDF

O projeto de lei que trata do Plano de Cargos 
e Salários e que se encontra esta discussão nesta 
casa é extremamente danoso aos servidores do Tri-
bunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 
no que respeita aos critérios de remoção, previstos 
no artigo 21.

Por força da Constituição Federal, o Poder 
Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios é 
mantido pela União, por via de conseqüência, 
todos os agentes do Estado que ali trabalham, 
são servidores públicos federais, pertencentes 
ao Poder Judiciário da União. A omissão no ar-
tigo 21 do projeto de lei causa perplexidade, na 
medida em que não possibilita aos servidores 
supracitados, um tratamento isonômico com o 
dado aos seus pares da Justiça Federal.

De fato, como servidores do Poder Judi-
ciário da União, aos servidores do TJDFT deve 

ser permitida a possibilidade de remoção para 
outros órgãos do Poder Judiciário da União.

Seguindo o ideário esboçado no projeto 
de lei, de permitir a remoção por ramo de jus-
tiça, é razoável que contenha dispositivo que 
permita aos servidores do TJDF, por atuarem 
no ramo da justiça comum, que autorize a tais 
servidores pleitearem a remoção no âmbito da 
justiça federal.

Por todo o exposto, solicito o valioso con-
curso de Vossa Excelência, e dos Membros 
desta Comissão no sentido de aprovar a in-
clusão das emendas de redação ao PL nº 
5.814105.

I – Relatório

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal encaminhou, por meio da Mensagem 
nº 46, de 31 de agosto de 2005, para deliberação do 
Congresso Nacional, Projeto de lei que “dispõe sobre 
a carreira dos servidores do Poder Judiciário da União 
e dá outras providências”.

Informa a justificação que acompanha o Projeto 
de lei, entre outros dados, o seguinte:

O Projeto de lei ora submetido à apre-
ciação das Casas do Congresso Nacional visa 
a reestruturar as carreiras dos servidores do 
Poder Judiciário, mediante a revogação das 
Leis nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996, 
10.475, de 27 de junho de 2002, e 10.944, de 
16 de setembro de 2004.

A proposição, fruto de estudos de comis-
são integrada por representantes do Supremo 
Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, 
do Conselho da Justiça Federal, do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios e 
de entidades sindicais, além de aprimorar as 
políticas e as diretrizes estabelecidas para 
a gestão de pessoas, almeja solucionar os 
principais problemas relacionados à questão 
remuneratória dos integrantes das carreiras 
judiciárias.

O artigo 1º do Projeto de Lei altera a de-
nominação então existente de carreiras judi-
ciárias para Carreira Judiciária, composta de 
três cargos de provimento efetivo, de forma a 
compatibilizar com o texto da Emenda Constitu-
cional nº 41, de 2003, quanto ao cumprimento 
dos requisitos de permanência de 10 anos na 
carreira e de 5 anos no cargo.
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Nessa esteira, vem o artigo 2º dividindo 
a Carreira Judiciária em três cargos de provi-
mento efetivo:

Analista Judiciário, Técnico Judiciário e 
Auxiliar Judiciário, que dessa forma dispostos 
eliminam a dificuldade decorrente da existên-
cia de três carreiras integradas por cargos de 
mesma denominação.

O artigo 3º, em conjugação com o Anexo 
I, estrutura a Carreira Judiciária em Classes 
e Padrões, dentro de três áreas de atividade 
(Judiciária, apoio especializado e administra-
tivo), e o artigo 4º especifica as atribuições 
pertinentes a cada cargo objetivando restringir 
o processo de terceirização e facilitar a elabo-
ração de regulamentos uniformes.

O artigo 5º dispõe que as funções comis-
sionadas e os cargos em comissão integram 
os quadros de pessoal dos órgãos do Poder 
Judiciário. As regras insertas das nos §§ 2º a 
5º tratam especificamente da ocupação das 
funções comissionadas e dos cargos em co-
missão de natureza gerencial, prevendo-se 
a obrigatoriedade de participação em curso 
de desenvolvimento gerencial a cada período 
de 2 anos.

O artigo 9º destaca os critérios de de-
senvolvimento do servidor na carreira, obser-
vada a distinção constitucional dos conceitos 
de progressão funcional e promoção.

O artigo 13, por meio do Anexo II, fixa 
os vencimentos dos cargos da Carreira Judi-
ciária, tomando como paradigma os valores 
constantes das tabelas salariais de carreiras 
do Poder Executivo, do Poder Legislativo e 
do Tribunal de Contas da União. A tabela de 
vencimentos dos cargos efetivos é composta 
de quinze padrões salariais para cada cargo, 
distribuídos nas classes A, B e C.

Releva salientar que, embora o advento 
da Lei nº 10.475/02 tenha propiciado melho-
ria salarial, a sistemática remuneratória então 
adotada não afastou as profundas distorções 
salariais.

A questão central refere-se à notória de-
fasagem das tabelas remuneratórias vigentes 
no Poder Judiciário quando confrontadas com 
a remuneração das carreiras de nível superior 
e intermediário dos Poderes Executivo e Le-
gislativo, bem como quando cotejadas com 
os salários dos empregados terceirizados que 
prestam serviços ao Poder Judiciário, fato que 
vem ocasionando crescente evasão de servi-

dores recém – nomeados e desestimulando 
os mais antigos.

O comando do artigo 14 refere-se à Grati-
ficação de Atividade Judiciária – GAJ, destina-
da, exclusivamente, aos servidores da Carreira 
Judiciária, ou seja, aos ocupantes de cargos 
de provimento efetivo dos quadros de pessoal 
dos órgãos do Poder Judiciário da União.

Cuida-se, portanto, de uma vantagem 
remuneratória específica dos servidores da 
Carreira Judiciária quando no efetivo exercício 
de suas atribuições. Em razão disso, a gratifi-
cação não é devida aos servidores cedidos a 
Órgãos de outros Poderes ou de outra esfera 
federativa.

A GAJ, de outra parte, atinge tão so-
mente os servidores da Carreira Judiciária e 
a ela não fazem jus os requisitados, os que 
não têm vínculo efetivo com a Administração 
Pública e os servidores retribuídos pela remu-
neração da função comissionada ou do cargo 
em comissão.

O artigo 15 cuida da instituição do Adi-
cional de Qualificação referente às ações de 
treinamento, títulos, diplomas ou certificados 
de cursos de pós-graduação, em sentido am-
plo ou estrito, em áreas de interesse dos ór-
gãos do Poder Judiciário, conforme definido 
em regulamento.

Tem por escopo a valorização do servidor 
da carreira na medida em que o melhor preparo 
intelectual induz o melhor desempenho.

Em virtude dos mais diversos riscos ine-
rentes ao exercício de atividades externas, 
foram instituídas pelos artigos 17 e 18 as gra-
tificações de Atividade Externa – GAE e de 
Atividade de Segurança – GAS. A primeira 
é devida exclusivamente aos ocupantes do 
cargo de Analista Judiciário – área judiciária 
cujas atribuições estejam relacionadas com a 
execução de mandados e atos processuais. A 
segunda, exclusivamente aos ocupantes do 
cargo de Analista Judiciário e de Técnico Ju-
diciário cujas atribuições estejam relacionadas 
ás funções de segurança.

Saliente-se que para percepção de am-
bas as gratificações é necessário que o ser-
vidor esteja no efetivo exercício das atribui-
ções do cargo, evitando-se, assim, eventuais 
desvios.

O conteúdo, anteriormente transcrito, revela, em 
seu contexto normativo, algumas das principais pro-
vidências que a proposição preconiza para aperfei-
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çoamento da gestão de recursos humanos do Poder 
Judiciário da União.

Aberto o prazo regimental, foram apresentadas 
25 (vinte e cinco) emendas ao Projeto de Lei nº 5.845, 
de 2005, com as seguintes autorias e quantitativos 
específicos:

• Deputado Carlos Alberto Leréia: 9 
(nove) emendas.

• Deputado Tarcisio Zimmermann: 7 (sete) 
emendas.

• Deputado Daniel Almeida: 4 (quatro) 
emendas.

• Deputado Mendes Ribeiro Filho: 1 (uma) 
emenda.

• Deputado Marcelo Barbieri: 1 (uma) 
emenda

• Deputado Jovair Arantes: 1 (uma) emen-
da

• Deputada Alice Portugal: 1 (uma) emen-
da.

• Deputado Moraes Souza: 1 (uma) emen-
da.

Deve ser registrado que, consoante o teor do Re-
querimento nº 218 / 2005 / CTASP, o Deputado Tarci-
sio Zimmermann solicitou a retirada das Emendas de 
números 21, 22, 23 e 24, apresentadas ao Projeto de 
Lei nº 5.845, de 2005.

É o relatório.

II – Voto do Relator

De acordo com o art. 32, inciso XIII, alínea p, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, com-
pete a esta Comissão manifestar-se sobre o mérito do 
projeto de lei em exame,

A Constituição Federal assegura, como direito 
fundamental do cidadão, o acesso universal ao Poder 
Judiciário (art. 5º, inciso XXXV, da C.F.). Contudo, a efe-
tividade da prestação jurisdicional nem sempre e reco-
nhecida pela sociedade. Com efeito, inúmeros fatores 
têm contribuído para o descrédito do Poder Judiciário 
que, dentro das suas limitações legais e financeiras, 
esforça-se para atender, satisfatoriamente, os reclamos 
oriundos da coletividade. Nesse contexto, insere-se o 
mérito do Projeto de Lei nº 5.845, de 2005, que visa 
aprimorar a ação da Justiça da União, dando densida-
de, no plano concreto das relações humanas, ao direito 
fundamental já referido. A democracia como sistema 
político tem na eficácia da prestação jurisdicional um 
dos seus pilares essenciais que deve, constantemen-
te, ser fortalecido. Não pode haver sociedade livre, 
justa e solidária, consoante apregoa o art. 3º, inciso 
I, da Carta Constitucional, sem a atuação efetiva da 

Justiça. O Projeto de Lei nº 5.845, de 2005, caminha 
nesse sentido ao conferir condições para realização 
da efetiva prestação jurisdicional.

Com efeito, o adequado, contínuo e eficiente 
desempenho da Administração Pública diz respeito 
à toda sociedade e deve merecer atenção prioritária 
por parte dos governantes. Assim, quando a máquina 
estatal, por alguma razão, não apresenta desempenho 
satisfatório, o conjunto da sociedade é que sofre por 
essa atuação ineficaz, O sucesso da implementação 
efetiva das políticas públicas é intimamente dependente 
do engajamento funcional dos agentes públicos, que 
devem estar motivados a desempenhar suas incum-
bências estatais.

A revitalização remuneratória de significativo con-
tingente de cargos públicos, integrantes de diversas 
carreiras do Poder Judiciário, figura como meta rele-
vante a ser concretizada, tendo em conta, como já ex-
posto, a estreita ligação entre a implementação eficaz 
de políticas públicas e o nível de motivação funcional 
dos agentes públicos responsáveis pela execução das 
ações do Estado.

Deve ser destacada, no que diz respeito ao mé-
rito do Projeto de Lei nº 5.845, de 2005, a busca de 
uma estrutura racional e uniforme de carreira para 
todo o Poder Judiciário da União. Outra questão que 
merece ser ressaltada se relaciona com a política de 
capacitação dos servidores da Justiça, que se traduz 
em vários dispositivos da proposição (arts. 9º, § 2º, 
11, 15 e 16), e reflete a preocupação do Poder Públi-
co com a prestação de serviços públicos de melhor 
qualidade à sociedade.

Acreditamos que, com a adoção das providên-
cias previstas no bojo do Projeto de Lei nº 5.645, de 
2005, o Poder Judiciário da União poderá ser dotado 
de contingente de servidores motivados e capacitados 
para fazer frente aos complexos e volumosos encar-
gos que lhe são cometidos pela Constituição Federal, 
razão pela qual o projeto deve merecer a aprovação 
desta Comissão Permanente.

Com relação ao mérito das emendas, nossa apre-
ciação é a que segue:

• Emendas nºs 21, 22, 23 e 24:

Deixam de ser apreciadas, tendo em conta a sua 
retirada pelo autor, Deputado Tarcisio Zimmermann.

• Emenda nº 1, do Deputado Carlos Al-
berto Leréia:

Pretende suprimir os §§ 2º do art. 14 e 4º do art. 
16 do projeto, com a finalidade de permitir que o servi-
dor da Carreira Judiciária, cedido para outros Poderes 
ou entes da federação, continue percebendo a Gratifi-
cação de Atividade Judiciária. Nosso entendimento é 
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em sentido oposto, com a devida vênia. A percepção 
da Gratificação de Atividade Judiciária, como a pró-
pria denominação sinaliza, destina-se a conferir um 
incentivo retributivo para servidores que se encontrem 
no efetivo exercício de suas atribuições no âmbito do 
Poder Judiciário da União, com vistas ao melhor cum-
primento das missões inerentes a esse Poder. Pela 
rejeição da emenda.

• Emenda nº 2, do Deputado Mendes 
Ribeiro Filho:

A emenda apresenta sugestão idêntica à conti-
da na Emenda nº 1. Com fundamento na motivação 
exposta no exame de mérito da Emenda nº 1, mani-
festamo-nos pela sua rejeição.

• Emenda nº 3, do Deputado Marcelo 
Barbieri:

Tem como escopo estabelecer disposição rela-
cionada com os antigos Juizes Classistas da Justiça 
do Trabalho. A proposição, no tocante ao seu conteú-
do, não apresenta pertinência temática com o teor do 
Projeto de Lei nº 5.845, de 2005, que diz respeito à 
carreira de servidores efetivos do Poder Judiciário da 
União. Pela rejeição da emenda, com fundamento no 
art. 7º, inciso II, da Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998.

• Emenda nº 4, do Deputado Daniel Al-
meida:

Preconiza a alteração da redação do art. 28 do 
Projeto, com a finalidade de assegurar, de forma incon-
teste, a participação das entidades sindicais na elabo-
ração dos regulamentos necessários à implementação 
da nova lei. Nosso entendimento é no sentido de que 
a participação das entidades sindicais já é assegura-
da pelo texto da lei e reconhecida pelo Poder Judiciá-
rio da União, como pode-se depreender da leitura do 
segundo parágrafo da Justificação que acompanha o 
Projeto de Lei nº 5.845, de 2005. A expressão “pode 
contar com a participação” deve ser entendida em 
uma perspectiva autorizativa e não condicional. Pela 
rejeição da emenda.

• Emenda nº 5, de 2005, do Deputado 
Daniel Almeida:

Pretende disciplinar, para os fins previstos nos 
arts. 93, inciso I, e 129, § 3º, da Constituição Federal, 
o que pode ser considerado como atividade jurídica 
anterior, exigida para inscrição em concursos públicos 
da magistratura. Nosso entendimento é contrário ao 
propósito contido no texto da emenda, já que ele se 
circunscreve aos cargos de Analista Judiciário e de 
Técnico Judiciário do Poder Judiciário da União. En-

tendemos, ao contrário, que a matéria deve receber re-
gulamentação uniforme para todos os interessados no 
ingresso da magistratura. Pela rejeição da emenda.

• Emenda nº 6, do Deputado Daniel Al-
meida:

Visa proceder a substituição da denominação 
“Oficial de Justiça da União” pela expressão “Oficial 
de Justiça Avaliador Federal”. Nosso posicionamento 
é favorável à modificação, tendo em conta que a ex-
pressão sugerida é mais coerente com a terminologia 
processual. Pela aprovação da emenda.

• Emenda nº 7, do Deputado Daniel Al-
meida:

Licenças e afastamentos de modo geral são ins-
titutos que integram o rol de matérias reguladas, de 
maneira, uniforme, pelo Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis da União. A emenda, em seu conteúdo, 
estabelece disciplinamento específico, no que tange 
à Licença para Desempenho de Mandato Classista, 
para servidores do Poder Judiciário da União, fato que 
quebra a uniformidade normativa indispensável no 
campo de direitos e deveres de servidores públicos, 
com visível ofensa ao princípio da igualdade. Pela re-
jeição da emenda.

• Emenda nº 8, do Deputado Tarcisio 
Zimmermann:

Tem como propósito ampliar o sentido da ex-
pressão “quadro”, constante do caput do art. 36 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, de forma a 
permitir a remoção dos servidores da Carreira Judici-
ária no âmbito de toda estrutura do Poder Judiciário 
da União, independentemente do ramo especializado 
da Justiça.

Nosso posicionamento se orienta em sentido in-
verso ao dessa proposta, tendo em conta que procura 
valorizar a experiência do servidor obtida no exercício 
de cada Justiça Especializada, razão pela qual defen-
demos a manutenção da redação original da proposi-
ção (art. 21). Pela rejeição da emenda.

• Emenda nº 9, do Deputado Tarcisio 
Zimmermann:

Pretende alterar a base de cálculo da Gratifica-
ção de Atividade Externa, prevista no § 1º do art. 17 
do projeto, que passaria a ser o vencimento da última 
classe e padrão do cargo de Analista Judiciário.

A proposição apresenta dois óbices que a tornam 
inviável. O primeiro diz respeito à quebra do princípio 
da igualdade, já que a medida preconizada destina-
se, tão-somente, aos ocupantes do cargo de Analis-
ta Judiciário, com atribuições de Oficial de Justiça. O 
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segundo impedimento está no aumento da despesa 
prevista, resultante da modificação da base de cálculo 
da citada vantagem, o que contraria o art. 63, inciso II, 
da Constituição Federal. Essa questão deverá ser exa-
minada pela Comissão competente, mas nada impede 
que façamos o presente registro a título de alerta. Pela 
rejeição da emenda.

• Emenda nº 10, do Deputado Tarcísio 
Zimmermann:

Tem como propósito introduzir novo dispositivo 
no corpo do projeto que proíba a criação de empregos 
públicos cujas atribuições coincidam com as previstas 
para cargos integrantes da Carreira Judiciária

Nosso posicionamento é pela desnecessidade 
do dispositivo, tendo em conta que próprio texto cons-
titucional já contempla vedação à essa situação, se 
levados em conta as prescrições constantes do art. 
37, incisos II, V e IX, o que é reconhecido pelo próprio 
autor da emenda em sua justificação. Além do que, a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orien-
ta no mesmo sentido da nossa compreensão (ADIN) 
1.141 e 1.269). Pela rejeição da emenda.

• Emendas nº 11, 12, 13, 15, 17 e 19, do 
Deputado Carlos Alberto Leréia:

O conjunto dessas emendas tem como propósito, 
como ressaltado na própria justificação de cada propo-
sição, a criação do cargo de Oficial de Justiça Federal. 
Nosso posicionamento é contrário a essa pretensão, 
tendo em vista preservar a uniformidade de tratamento 
jurídico-funcional que orienta todo o texto do projeto, pela 
qual singularidades de atribuições são equacionadas pelo 
agrupamento em áreas de atividade (área judiciária, área 
de apoio especializado e área administrativa) e não pela 
criação de outro cargo efetivo ou ainda uma segunda car-
reira. A questão do resgate da nomenclatura de Oficial de 
Justiça já foi equacionada pelo acatamento da sugestão 
contida na Emenda nº 6. Pela rejeição das emendas.

• Emenda nº 14, do Deputado Carlos 
Alberto Leréia:

Pretende elevar o percentual da Gratificação 
de Atividade Externa de trinta e cinco por cento para 
cinqüenta por cento, além de alterar a sua base de 
cálculo. A emenda apresenta sugestão semelhante à 
contida na Emenda nº 9. Assim, com fundamento na 
motivação exposta no exame de mérito da Emenda nº 
9, manifestamo-nos pela sua rejeição.

• Emenda nº 16, do Deputado Carlos 
Alberto Leréia:

A emenda apresenta propósito semelhante ao da 
Emenda nº 8. Assim, com fundamento na motivação 

exposta no exame de mérito da Emenda nº 8, mani-
festamo-nos pela sua rejeição.

• Emenda nº 18, do Deputado Jovair 
Arantes:

A emenda apresenta propósito semelhante ao 
das Emendas nºs 1 e 2. Assim, com fundamento na 
motivação exposta no exame de mérito da Emenda nº 
1, manifestamo-nos pela sua rejeição.

• Emenda nº 20, da Deputada Alice Por-
tugal:

A pretensão da emenda é a de conferir trata-
mento isonômico aos integrantes da Carreira Judici-
ária, permitindo a concessão do Adicional de Quali-
ficação – AO a todos os servidores que obtiverem as 
qualificações exigidas para o deferimento da referida 
vantagem. Pela redação original do projeto, os inte-
grantes da Carreira Judiciária, ocupantes de cargos 
efetivos de Auxiliar Judiciário, só poderiam perceber 
o Adicional de Qualificação na situação estabelecida 
no inciso V do art. 16 do projeto, mesmo que tives-
sem titulações acadêmicas superiores. Pela aprova-
ção da emenda.

• Emenda nº 25, do Deputado Moraes 
Souza:

A emenda possui pretensão semelhante à do 
conjunto de emendas (Emendas nos 11, 12, 13, 15, 
17 e 19) que visa a criação do cargo de Oficial de 
Justiça Federal. Dessa forma, com respaldo na moti-
vação exposta, quando do exame de mérito do con-
junto de emendas referido, manifestamo-nos pela 
sua rejeição.

Em síntese, nossa posição, em relação às emen-
das oferecidas ao projeto, consiste em acolher as 
Emendas nos 6 e 20 e rejeitar todas as demais.

Por oportuno, deve ainda ser registrado que, 
em face do acolhimento da Emenda nº 20, estamos 
oferecendo emenda, em anexo, que visa ajustar a re-
dação do inciso IV do art. 16 do projeto à nova reda-
ção conferida ao § 2º do art. 15 da proposição pela 
Emenda nº 20.

Dessa forma, por todo o exposto, com funda-
mento no art. 129, inciso II, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, manifestamo-nos pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 5.845, de 2005, com as 
modificações das emendas acolhidas e da oferecida 
por este relator.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2005. 
– Deputado Henrique Eduardo Alves, Relator.
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EMENDA Nº 1 DO RELATOR

Dê-se ao inciso IV do art. 16 do projeto a seguin-
te redação:

“Art. 16.  ................................................
 ..............................................................
IV – cinco por cento para os Técnicos 

Judiciários e Auxiliares Judiciários portadores 
de diploma superior;”

Sala da Comissão, 13 dezembro de 2005. – Depu-
tado Henrique Eduardo Alves, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião extraordinária realiza-
da hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 5.845/2005, 
com emenda, e as Emendas nos 6/2005 e 20/2005, 
apresentadas na Comissão, e rejeitou as Emendas 
nos 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005, 5/2005, 7/2005, 
8/2005, 9/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005, 13/2005, 
14/2005, 15/2005, 16/2005, 17/2005, 18/2005, 19/2005 
e 25/2005, apresentadas na Comissão, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Henrique Eduardo 
Alves.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Henrique Eduardo Alves – Presidente, Osvaldo Reis 
e Marco Maia – Vice-Presidentes, Átila Lira, Carlos Al-
berto Leréia, Daniel Almeida, Drª Clair, Érico Ribeiro, 
Isaías Silvestre, João Fontes, Jovair Arantes, Leonardo 
Picciani, Lúcia Braga, Medeiros, Milton Cardias, Tarcísio 
Zimmermann, Vanessa Grazziotin, Vicentinho, Walter 
Barelli, Laura Carneiro, Leonardo Monteiro, Marcelo 
Barbieri e Pedro Canedo.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Marco Maia, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso IV do art. 16 do projeto a seguin-
te redação:

“Art. 16.  ................................................
 ..............................................................
IV – cinco por cento para os Técnicos Ju-

diciários portadores de diploma superior;”

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Marco Maia, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

52ª LEGISLATURA – 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

Ata da Trigésima Segunda Reunião Ordinária 
Audiência Pública, realizada em 20 de setembro 
de 2005

Às quatorze horas e quarenta e sete minutos do 
dia vinte de setembro de dois mil e cinco, reuniu-se a 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, no Plenário 6 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Ronaldo Caiado – Presidente; Luis Carlos 
Heinze, Francisco Turra e Assis Miguel do Couto – Vice-
Presidentes; Alexandre Maia, Almir Sá, Dr. Rodolfo 
Pereira, João Grandão, Moacir Micheletto, Nélio Dias, 
Orlando Desconsi, Vander Loubet, Waldemir Moka, Zé 
Lima e Zonta – Titulares; Betinho Rosado, Carlos Alber-
to Leréia, Eduardo Sciarra, Geraldo Thadeu, Guilherme 
Menezes, Nelson Meurer, Odair Cunha, Osvaldo Reis 
e Pedro Chaves – Suplentes. Compareceram também 
os Deputados Antônio Carlos Biffi e Geraldo Resen-
de, como não-membros. Deixaram de comparecer os 
Deputados Abelardo Lupion, Adão Pretto, Anivaldo Vale, 
Anselmo, Carlos Dunga, Carlos Melles, Cezar Silves-
tri, Dilceu Sperafico, Enéas, Gervásio Oliveira, Heleno 
Silva, Iberê Ferreira, João Carlos Bacelar, João Lyra, 
Josias Gomes, Kátia Abreu, Leandro Vilela, Luciano 
Leitoa, Nelson Marquezelli, Odílio Balbinotti, Osvaldo 
Coelho, Wellington Fagundes, Wilson Cignachi, Xico 
Graziano e Zé Gerardo. Justificou a ausência o Depu-
tado Abelardo Lupion. O Senhor Presidente, Deputado 
Ronaldo Caiado, declarou abertos os trabalhos, cum-
primentou a todos, esclareceu aos presentes que essa 
reunião se destinava a debater sobre “ a revitalização 
do Rio Taquari, afluente do rio Paraguai; e multas apli-
cadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA”. Na seqüên-
cia, o Senhor Presidente convidou para comporem a 
Mesa os Doutores Helinton José Rocha – Diretor do 
Departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia 
da Agropecuária do Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento – MAPA; Paulo Guilherme Francisco 
Cabral – Coordenador-Geral do Programa Pantanal do 
Ministério do Meio Ambiente – Federação de Agricul-
tura do Mato Grosso do Sul – FAMASUL; Arty Coelho 
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de Sousa Fleck – Coordenador-Geral de Fiscalização 
do IBAMA; Sérgio Luiz Morelli – Procurador de Justiça 
e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça do Meio Ambiente do Estado 
de MS; Emiko Kawakami de Resende – Chefe-Geral da 
Embrapa Pantanal, Aristóteles Ferreira Junior – Diretor 
da FAMASUL; e Paulo Correia – Deputado Estadual 
representando a Assembléia Legislativa do Estado 
do Mato Grosso do Sul. Dando início aos trabalhos, o 
Senhor Presidente explicitou as regras dos debates e 
cedeu a palavra ao Deputado Vander Loubet, autor do 
requerimento que originou esta audiência. Prosseguin-
do, o Senhor Presidente, na ordem, passou a palavra 
aos Doutores Helinton José Rocha, Paulo Guilherme 
Francisco Cabral, Arty Coelho de Souza Fleck e, Sér-
gio Luiz Morelli. A seguir, o Senhor Presidente passou 
a Presidência dos trabalhos ao Deputado Luis Carlos 
Heinze, que cedeu a palavra à Doutora Emiko Kawakami 
de Resende. Dando seguimento, o Senhor Presiden-
te concedeu a palavra ao Senador Ramez Tebet. Na 
seqüência, o Senhor Presidente passou a palavra, na 
ordem, aos Doutores Sérgio Galdino e Carlos Roberto 
Padovani – pesquisadores da Embrapa Pantanal. Pros-
seguindo, o Senhor Presidente passou a Presidência 
ao Deputado Vander Loubet, que, na ordem, franqueou 
a palavra ao Doutor Aristóteles Ferreira Júnior e ao 
Deputado Estadual Paulo Correia. Dando seguimento, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhores 
Deputados Waldemir Moka e Antônio Carlos Biffi. Reas-
sumindo a Presidência, o Deputado Luis Carlos Heinze 
cedeu a palavra à Vereadora Cristina Lanza de Castro 
– do Município de Corumbá, Mato Grosso do Sul e, na 
seqüência, aos Doutores Helinton José Rocha, Paulo 
Guilherme Francisco Cabral e Arty Coelho de Souza 
Fleck. Prosseguindo, o Senhor Presidente concedeu 
a palavra aos Deputados Waldemir Moka, Antônio 
Carlos Biffi e Vander Loubet. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente passou a palavra aos Doutores Sérgio Luiz 
Morelli, Ney Graziane – Presidente do Sindicato Rural 
de São Gabriel do Oeste, Doutora Berenice – peque-
na produtora da planície do rio Taquari, Emílio Cezar 
– do Sindicato Rural de Corumbá no Mato Grosso do 
Sul, Vereadora Maria Maria – do Município de Corum-
bá no Mato Grosso do Sul e, Josiel Quintino Santos 
– Assessor da FAMASUL. Dando prosseguimento, o 
Senhor Presidente cedeu a palavra, para considera-
ções finais, ao Deputado Estadual Paulo Correia, aos 
Deputados Federais Waldemir Moka e João Grandão, 
e ao Doutor Arty Coelho de Souza Fleck. Finalizando, o 
Senhor Presidente convidou os Senhores Deputados a 
participarem da próxima Reunião de Audiência Pública 
Ordinária a ser realizada dia 21/09/2005, no Plenário 
06, Anexo II, às dez horas, agradeceu a presença de 

todos e encerrou os trabalhos às dezoito horas e vinte 
e quatro minutos. O inteiro teor foi gravado, passan-
do o arquivo de áudio a integrar o acervo documental 
desta reunião. A degravação só será feita mediante 
solicitação escrita. E para constar, eu, Moizes Lobo 
da Cunha, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Ronaldo Caiado, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados.

Ata da Trigésima Terceira Reunião Ordinária 
realizada em vinte e um de setembro de 2005

Às onze horas do dia vinte e um de setembro de 
dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, no 
Plenário 6 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob 
a Presidência do Deputado Ronaldo Caiado, Presiden-
te, para a realização de reunião ordinária destinada à 
discussão e votação das matérias constantes da Pau-
ta nº 19/05. O Livro de Presença registrou o compare-
cimento dos Deputados: – Titulares: Ronaldo Caiado 
– Presidente; Luis Carlos Heinze, Francisco Turra e 
Assis Miguel do Couto – Vice-Presidentes; Alexandre 
Maia, Anivaldo Vale, Carlos Dunga, Dilceu Sperafico, 
Dr. Rodolfo Pereira, Enéas, João Grandão, Josias Go-
mes, Leandro Vilela, Luciano Leitoa, Moacir Michelet-
to, Orlando Desconsi, Osvaldo Coelho, Vander Loubet, 
Waldemir Moka, Xico Graziano e Zé Lima; – Suplen-
tes: Betinho Rosado, Dr. Francisco Gonçalves, Edu-
ardo Sciarra, Geraldo Thadeu, Josué Bengtson, Mar-
celino Fraga, Mauro Lopes, Pedro Chaves, Reginaldo 
Lopes, Rose de Freitas e Vadinho Baião. Compareceu 
também o Deputado Lobbe Neto, como não-membro. 
Deixaram de comparecer os Deputados Abelardo Lu-
pion, Adão Pretto, Almir Sá, Anselmo, Carlos Melles, 
Cezar Silvestri, Gervásio Oliveira, Heleno Silva, Iberê 
Ferreira, João Carlos Bacelar, João Lyra, Kátia Abreu, 
Luis Carlos Heinze, Nélio Dias, Nelson Marquezelli, 
Odílio Balbinotti, Wellington Fagundes, Wilson Cigna-
chi, Zé Gerardo e Zonta. Justificaram a ausência os 
Deputados Abelardo Lupion e Zonta. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e determinou a leitura das 
Atas da Vigésima Nona Reunião Ordinária, da Trigé-
sima Reunião Ordinária e da Trigésima Primeira Reu-
nião Extraordinária Audiência Pública, que foi dispen-
sada a requerimento aprovado do Deputado Dilceu 
Sperafico. Submetidas à discussão e votação, as Atas 
foram aprovadas unanimemente. EXPEDIENTE: O 
Presidente deu conhecimento ao Plenário das cópias 
dos Ofícios nºs 4262/05/GP/MA e 4261/05/GP/MA, da 
Presidência desta Casa, datado de dezesseis de se-
tembro do corrente, justificando a ausência do Depu-
tado Leandro Vilela, por estar em missão oficial, nos 
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dias trinta e trinta e um de agosto do corrente. ORDEM 
DO DIA: Iniciada a Ordem do Dia, o Presidente decla-
rou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação os 
itens constantes da pauta: A) Requerimentos: 1) RE-
QUERIMENTO Nº 382/05 – do Sr. Zonta – que “requer 
a realização de Audiência Pública para tratar da crise 
do setor leiteiro nacional”. Em virtude da ausência do 
autor, por estar em missão oficial, a matéria não foi 
deliberada; B – Proposições Sujeitas à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões: – ORDINÁRIA: 2) PRO-
JETO DE LEI Nº 3.218/04 – do Sr. Dr. Ribamar Alves 
– que “reserva 10% das parcelas dos programas de 
assentamento de trabalhadores do Poder Executivo 
Federal, aos técnicos em ciências agrárias”. (Apensa-
do: PL 4994/2005). RELATOR: Deputado LEANDRO 
VILELA. PARECER: pela rejeição deste e pela apro-
vação do PL 4994/2005, apensado, com emenda. Vis-
ta ao Deputado João Grandão, em 14/09/2005. Em 
virtude da ausência do relator, naquele momento, a 
matéria não foi deliberada. Antes de anunciar o próxi-
mo item da pauta, da qual é autor, o Presidente passou 
a condução dos trabalhos ao Deputado Assis Miguel 
do Couto. Este por sua vez anunciou a próxima máte-
ria: 3) PROJETO DE LEI Nº 5.194/05 – do Sr. Ronaldo 
Caiado – que “determina que frigoríficos com registro 
no Serviço de Inspeção Federal (SIF) informem, dia-
riamente, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento os preços, quantidades e outras caracterís-
ticas dos bovinos adquiridos para abate”. RELATOR: 
Deputado WALDEMIR MOKA. PARECER: Parecer com 
Complementação de Voto, Dep. Waldemir Moka (PMDB-
MS), pela aprovação, com emenda. Vista ao Deputado 
Zonta, em 17/08/2005. O relator leu o parecer. Discu-
tiram a matéria os Deputados João Grandão, Alexan-
dre Maia e Orlando Desconsi, que sugeriram alterações 
ao parágrafo único do artigo 2º (segundo) e ao artigo 
5º (quinto) do projeto em apreciação. Consultado sobre 
as sugestões recebidas, o autor posicionou-se favorá-
vel às alterações; e o relator acatou-as. Logo após, o 
relator apresentou complementação de voto alterando 
o parecer para: pela aprovação, com três emendas. 
Submetido à votação, o parecer do relator, com com-
plementação de voto, foi aprovado unanimemente. 
Logo após, o Deputado Ronaldo Caiado reassumiu a 
condução dos trabalhos e anunciou o próximo item da 
pauta: 4) PROJETO DE LEI Nº 730/03 – do Sr. Nelson 
Marquezelli – que “concede isenção do Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural – ITR, no caso que es-
pecifica”. RELATOR: Deputado JOSIAS GOMES. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. O relator 
leu o parecer. Submetido à discussão e votação, o pa-
recer do relator foi aprovado unanimemente; 5) PRO-
JETO DE LEI Nº 3.933/04 – do Sr. Nilson Pinto – que 

“inclui a pesca industrial nas atividades vinculadas ao 
setor rural e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado ZONTA. PARECER: pela aprovação, com substi-
tutivo. Conforme solicitação, foi concedida vista con-
junta aos Deputados João Grandão e Josué Bengtson; 
6) PROJETO DE LEI Nº 5.130/05 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “altera a Lei nº 10.437, de 25 de abril de 2002, 
fixando novo desconto e prazo para liquidação anteci-
pada e total das dívidas rurais que especifica”. RELA-
TOR: Deputado ANIVALDO VALE. PARECER: pela 
aprovação. O relator leu o parecer. Discutiram a maté-
ria o autor, os Deputados Orlando Desconsi, que se 
posicionou contrário aos incisos I (hum) e II(dois) do 
artigo 1º (primeiro) do projeto em apreciação; João 
Grandão; e Waldemir Moka. Submetido à votação, o 
parecer do relator foi aprovado contra os votos dos 
Deputados João Grandão e Orlando Desconsi. O Depu-
tado Orlando Desconsi solicitou o registro de posição 
contrária aos incisos I e II do Artigo 1º do Projeto em 
questão. Prosseguindo, o Presidente informou ao Ple-
nário que foi apresentado à Mesa o seguinte requeri-
mento: 7) REQUERIMENTO Nº 383/05, do Sr. João 
Grandão– que “Requeiro com fundamento no art. 177 
do regimento interno o adiamento de discussão do PL 
nº 5.422/05, por 5 sessões”. Submetido à votação, o 
requerimento foi aprovado unanimemente; 8) PROJE-
TO DE LEI Nº 5.422/05 – do Sr. Lael Varella – que 
“dispõe sobre reajuste de parâmetros, índices e indi-
cadores de produtividade para fins de Reforma Agrá-
ria”. RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. PA-
RECER: pela aprovação. Conforme aprovação do re-
querimento nº 383/05, foi adiada a discussão da ma-
téria por cinco sessões; 9) PROPOSTA DE FISCALI-
ZAÇÃO E CONTROLE Nº 37/04 – do Sr. Zonta – que 
“propõe que a Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural fiscalize a 
atuação da Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA, 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to – MAPA; da Secretaria de Comércio Exterior, do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior – MDICE; da Secretaria da Receita Federal 
– SRF e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
– PGFN, do Ministério da Fazenda – MF; bem como o 
Departamento de Polícia Federal – DPF, do Ministério 
da Justiça – MJ, no que concerne ao cumprimento das 
normas legais e infralegais pertinentes à defesa da 
produção nacional de alho”. RELATOR: Deputado 
FRANCISCO TURRA. RELATÓRIO PRÉVIO: pela 
aprovação nos termos do Plano de Execução e Meto-
dologia de Avaliação apresentados. Em virtude da au-
sência do relator, naquele momento, a matéria não foi 
deliberada; 10) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE Nº 81/05 – do Sr. Abelardo Lupion – que 
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“propõe que a Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural fiscalize o 
Ministério do Meio Ambiente quanto à criação dos Par-
ques Nacionais nos Estados do Paraná e de Santa 
Catarina”. RELATOR: Deputado ZONTA. RELATÓRIO 
PRÉVIO: pela aprovação, nos termos do plano de exe-
cução e metodologia de avaliação apresentado. Em 
virtude da ausência do relator, por estar em missão 
oficial, a matéria não foi deliberada. Nada mais haven-
do a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às onze 
horas e cinqüenta e sete minutos, antes, porém, con-
vidou os membros a participarem da Reunião Ordiná-
ria, quarta-feira, dia vinte e oito de setembro do cor-
rente, neste Plenário, às dez horas. E para constar, eu, 
Moizes Lobo da Cunha, Secretário, lavrei a presente 
ATA, que, depois de lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados. Deputado Ronaldo Caiado, 
Presidente. 

Ata da Trigésima Quarta Reunião Ordinária 
Audiência Pública realizada em 27 de setembro 
de 2005

Às quatorze horas e trinta e quatro minutos do dia 
vinte e sete de setembro de dois mil e cinco, reuniu-se 
a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, no Plenário 6 – Anexo II da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Ronaldo Caiado – Presidente; Luis Carlos 
Heinze, Francisco Turra e Assis Miguel do Couto – Vice-
Presidentes; Abelardo Lupion, Alexandre Maia, Anivaldo 
Vale, Carlos Dunga, Carlos Melles, Cezar Silvestri, Dr. 
Rodolfo Pereira, João Grandão, Leandro Vilela, Moacir 
Micheletto, Nélio Dias, Orlando Desconsi, Vander Lou-
bet, Zé Lima e Zonta – Titulares; Carlos Alberto Leréia, 
Dr. Francisco Gonçalves, Eduardo Sciarra, Érico Ribeiro, 
Geraldo Thadeu, Guilherme Menezes, Nelson Meurer 
e Osvaldo Reis – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Adão Pretto, Almir Sá, Anselmo, Dilceu 
Sperafico, Enéas, Gervásio Oliveira, Heleno Silva, 
Iberê Ferreira, João Carlos Bacelar, João Lyra, Josias 
Gomes, Kátia Abreu, Luciano Leitoa, Nelson Marque-
zelli, Odílio Balbinotti, Osvaldo Coelho, Waldemir Moka, 
Wellington Fagundes, Wilson Cignachi, Xico Graziano 
e Zé Gerardo. O Senhor Presidente, Deputado Ronaldo 
Caiado, declarou abertos os trabalhos, cumprimentou 
a todos, esclareceu aos presentes que essa reunião 
se destinava a debater sobre “ a situação da triticul-
tura brasileira”. Na seqüência, o Senhor Presidente 
convidou para comporem a Mesa os Doutores Sílvio 
Farnese – Coordenador-Geral de Cereais e Culturas 
Anuais do Departamento de Comercialização e Abas-
tecimento Agrícola e Pecuário do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA; Ivo Carlos 

A. Filho – Presidente da Comissão Técnica de Grãos 
da Federação da Agricultura do Estado do Paraná; 
João Paulo Koslovski – Presidente da Organização 
das Cooperativas do Estado do Paraná – OCEPAR; e 
Iwao Miyamoto – Presidente da Associação Brasilei-
ra dos Produtores de Sementes – ABRASEM. Dando 
início aos trabalhos, o Senhor Presidente explicitou as 
regras dos debates e concedeu a palavra ao Doutor 
Sílvio Farnese. Na seqüência, o Senhor Presidente 
passou a Presidência ao Deputado Luis Carlos Heinze, 
que cedeu a palavra aos Doutores Ivo Carlos A Filho, 
João Paulo Koslovski e Iwao Miyamoto. Prosseguindo, 
o Senhor Presidente cedeu a palavra aos Deputados 
Moacir Micheletto, autor do requerimento que originou 
essa Audiência, Eduardo Sciarra, Odacir Zonta e Ce-
zar Silvestre. A seguir, o Senhor Presidente franqueou 
a palavra ao Prefeito Geraldo Giacomini do Município 
de Renascença – Paraná, e aos Senhores Deputados 
Abelardo Lupion e Moacir Micheletto. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente cedeu a palavra, para considera-
ções finais, aos Doutores Sílvio Farnese, Ivo Carlos A. 
Filho, João Paulo Koslovski e Iwao Miyamoto. A seguir, 
o Senhor Presidente passou a palavra ao Deputado 
Carlos Melles. Finalizando, o Senhor Presidente con-
vidou os Senhores Deputados a participarem da pró-
xima Reunião Deliberativa Ordinária a ser realizada, 
amanhã, dia vinte e oito de setembro do corrente, no 
Plenário 06, Anexo II, às dez horas, agradeceu a pre-
sença de todos e encerrou os trabalhos às dezesseis 
horas e quarenta e seis minutos. O inteiro teor foi gra-
vado, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo 
documental desta reunião. A degravação só será feita 
mediante solicitação escrita. E para constar, eu, Moi-
zes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Ronaldo Caiado, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

Ata da Trigésima Quinta Reunião Ordinária 
realizada em cinco de outubro de 2005

Às dez horas e trinta e um minutos do dia cinco 
de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural, no Plenário 6 do Anexo II da Câmara 
dos Deputados, sob a Presidência do Deputado Ro-
naldo Caiado, Presidente, para a realização de reunião 
ordinária destinada à discussão e votação das maté-
rias constantes da Pauta nº 20/05. O Livro de Presen-
ça registrou o comparecimento dos Deputados: – Ti-
tulares: Ronaldo Caiado – Presidente; Luis Carlos 
Heinze, Francisco Turra e Assis Miguel do Couto – Vice-
Presidentes; Adão Pretto, Alexandre Maia, Almir Sá, 
Anivaldo Vale, Anselmo, Carlos Melles, Cezar Silvestri, 
Dilceu Sperafico, Dr. Rodolfo Pereira, Enéas, Heleno 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 01445 

Silva, João Grandão, Josias Gomes, Leandro Vilela, 
Moacir Micheletto, Nélio Dias, Nelson Marquezelli, Os-
valdo Coelho, Vander Loubet, Waldemir Moka, Wilson 
Cignachi, Xico Graziano, Zé Gerardo, Zé Lima e Zon-
ta; – Suplentes: Afonso Hamm, Betinho Rosado, Car-
los Alberto Leréia, Dr. Francisco Gonçalves, Eduardo 
Sciarra, Érico Ribeiro, Félix Mendonça, Geraldo Tha-
deu, Guilherme Menezes, Josué Bengtson, Júlio Re-
decker, Julio Semeghini, Nelson Meurer, Odair Cunha, 
Rose de Freitas, Sérgio Caiado e Vadinho Baião. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Abelardo Lupion, 
Carlos Dunga, Gervásio Oliveira, Iberê Ferreira, João 
Carlos Bacelar, João Lyra, Kátia Abreu, Luciano Leitoa, 
Odílio Balbinotti, Orlando Desconsi e Wellington Fa-
gundes. Justificou ausência a Deputada Kátia Abreu. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e determinou 
a leitura das Atas da Trigésima Segunda Reunião or-
dinária Audiência Pública, da Trigésima Terceira Reu-
nião Ordinária e da Trigésima Quarta Reunião Ordiná-
ria, que foi dispensada a requerimento aprovado do 
Deputado Francisco Turra. Submetidas à discussão e 
votação, as Atas foram aprovadas unanimemente. EX-
PEDIENTE: O Presidente deu conhecimento ao Ple-
nário da cópia do Ofício da Liderança do Partido Pro-
gressista nº 1078, datado de dezenove de setembro 
do corrente, justificando a ausência do Deputado Zé 
Lima, por estar em missão oficial, no dia quatorze de 
setembro do corrente. Antes de iniciar a Ordem do Dia, 
o Presidente entregou aos membros desta Comissão 
a relação das emendas aprovadas por este Órgão 
Técnico ao Orçamento – 2005 e à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – 2006, para que os membros avalias-
sem e oferecessem sugestões de emendas ao Orça-
mento de 2006. Usaram da palavra os Deputados 
Zonta, Waldemir Moka, Anivaldo Vale e Francisco Tur-
ra, que sugeriram a realização de uma reunião para 
tratar das emendas que serão apreciadas pela Comis-
são e convidar o Deputado Carlito Merss, Relator-Ge-
ral do Projeto de Lei nº 40/2005-CN, para participar 
desta reunião. Em resposta, o Presidente consultou os 
membros sobre os dias onze ou dezoito de outubro 
próximo para realização da reunião. Os Deputados 
escolheram a data de dezoito de outubro do corrente 
para realizar a reunião e o Presidente determinou o 
horário das onze horas, na Sala da Presidência da 
Comissão. Logo após, o Deputado Moacir Micheletto 
fez uso da palavra e solicitou ao Presidente que agen-
dasse uma audiência com o Ministro da Agricultura em 
exercício, hoje, para tratar sobre a crise que aflige a 
agricultura brasileira. Em resposta o Presidente infor-
mou-o que estava aguardando retorno daquele Minis-
tério para marcar o horário. Em seguida, o Deputado 

Heleno Silva convidou os membros deste Colegiado 
para participarem do Encontro que será realizado na 
Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, no pró-
ximo dia vinte e um do corrente, às dez horas, quando 
será debatido o tema: “Renegociação das dívidas agrí-
colas dos produtores rurais do Estado de Sergipe”. O 
Presidente reiterou o convite aos parlamentares desta 
Comissão e logo após, apresentou a seus pares o novo 
membro desta Comissão, Deputado Afonso Hamm, do 
Partido Progressista – Rio Grande do Sul. Este, por 
sua vez, agradeceu a recepção dos parlamentares e 
informou que sugerirá uma emenda ao Orçamento – 
2006 que contemple a fruticultura brasileira. ORDEM 
DO DIA: Iniciada a Ordem do Dia, o Presidente decla-
rou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação os 
itens constantes da pauta: Matéria sobre a Mesa: 1) 
REQUERIMENTO Nº 389/05 – do Sr. Anivaldo Vale 
– que “requer, nos termos regimentais, a inversão de 
pauta para apreciação imediata do PL 623/99”. O au-
tor encaminhou o requerimento. Submetido à votação, 
o requerimento foi aprovado unanimemente; 2) RE-
QUERIMENTO Nº 392/05 – do Sr. Francisco Turra – que 
“requer, nos termos regimentais, preferência para dis-
cussão e votação da Proposta de Fiscalização e Con-
trole nº 37/04 na pauta desta reunião”. Submetido à 
votação, o requerimento foi aprovado unanimemente; 
3) REQUERIMENTO Nº 393/05 – do Sr. Josué Beng-
tson – que “requer, nos termos regimentais, preferên-
cia para apreciação do Projeto de Lei nº 3.933/04, 
constante da pauta desta reunião”. Submetido à vota-
ção, o requerimento foi aprovado unanimemente. Logo 
após, o Presidente anunciou o próximo item da pauta: 
4) PROJETO DE LEI Nº 623/99 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “dispõe sobre a conservação e o uso sustentá-
vel das florestas e demais formas de vegetação natu-
ral brasileiras”. RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE. 
PARECER: pela rejeição deste, da EMC 1/2001 CME, 
da EMC 2/2001 CME, da EMC 3/2001 CME, da EMC 
1/2003 CAPR, da EMC 2/2003 CAPR, da EMC 3/2003 
CAPR, da EMC 4/2003 CAPR, da EMC 5/2003 CAPR, 
da EMC 6/2003 CAPR, e da EMC 7/2003 CAPR. Vis-
ta conjunta aos Deputados Abelardo Lupion, Cezar 
Silvestri, João Grandão e Zonta, em 25/06/2003. O 
relator leu o parecer. Discutiram a matéria os Depu-
tados Zonta, Moacir Micheletto e João Grandão. Sub-
metido à votação, o parecer contrário ao projeto e às 
emendas apresentadas foi aprovado unanimemente. 
Dando prosseguimento, o Presidente anunciou os de-
mais itens da pauta: A) Requerimentos: 5) REQUERI-
MENTO Nº 382/05 – do Sr. Zonta – que “requer a re-
alização de Audiência Pública para tratar da crise do 
setor leiteiro nacional”. O autor defendeu o requeri-
mento e sugeriu acoplar a este o Requerimento nº 
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384/05, constante desta pauta, e discutir os temas na 
mesma reunião, por tratarem de assuntos correlatos. 
Discutiram a matéria os Deputados, João Grandão, 
que solicitou sua inclusão como autor deste requeri-
mento e aceitou a realização conjunta; Moacir Miche-
letto; Francisco Turra; Luis Carlos Heinze, que sugeriu 
convidar um representante das indústrias de leite; Adão 
Pretto, que sugeriu convidar o representante da Via 
Campesina; e Waldemir Moka. Consultado sobre as 
sugestões recebidas o Deputado João Grandão, co-
autor do requerimento, acatou-as. Submetido à vota-
ção, o requerimento foi aprovado com as sugestões 
recebidas; 6) REQUERIMENTO Nº 384/05 – do Sr. 
Orlando Desconsi e outros – que “requer seja realiza-
da Audiência Pública para avaliar a implantação da 
Instrução Normativa nº 51, que estabeleceu novas 
condições técnicas de produção e comercialização do 
Leite”. Conforme deliberação anterior, o requerimento 
foi aprovado unanimemente e a reunião será realizada 
em conjunto com o requerimento nº 382/05, do Sr. 
Zonta; 7) REQUERIMENTO Nº 385/05 – dos Srs. Adão 
Pretto e João Grandão – que “solicitam sejam convi-
dados o Senhor Narcisio Barizon Neto – Presidente 
da Associação dos Produtores e Comerciantes de Se-
mentes e Mudas do Rio Grande do Sul; Senhor Jean 
Marc Vonderweid– Coordenador de Políticas Públicas 
da Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura 
Alternativa AS-PTA; Representante da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA; Minis-
tério da Agricultura; e representante da Secretaria de 
Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, para esclarecer sobre a escassez de semen-
te de soja convencional para o plantio da safra 
2005/2006”. Os autores defenderam o requerimento. 
Antes de submeter à discussão, o Presidente, neces-
sitando ausentar-se, passou a Presidência dos traba-
lhos ao Deputado Luiz Carlos Heinze. Este por sua vez 
submete à discussão o requerimento nº 385/05: Dis-
cutiu a matéria o Deputado Francisco Turra. Submeti-
do à votação, o requerimento foi aprovado unanime-
mente; 8) REQUERIMENTO Nº 386/05 – do Sr. Odacir 
Zonta – que “Requer a realização de Audiência Públi-
ca para tratar da comercialização Brasil/China e o re-
conhecimento do Brasil, da China como economia de 
mercado”. O autor defendeu o requerimento. Discuti-
ram a matéria os Deputados Waldemir Moka e Adão 
Pretto. Submetido à votação, o requerimento foi apro-
vado unanimemente. Prosseguindo, o Presidente in-
formou ao Plenário que foram apresentados à Mesa 
os seguintes requerimentos EXTRAPAUTA e consul-
tou o Plenário, obtendo sua aquiescência, se estes 
apoiavam a votação deste pelo processo simbólico. 
Logo após, o Presidente anunciou o próximo item: EX-

TRAPAUTA: 9) REQUERIMENTO Nº 391/05 – do Sr. 
Waldemir Moka e outros – que “ Requeiro, nos termos 
do art. 52, § 5º, do Regimento Interno, ouvido o Ple-
nário desta Comissão, para que seja realizada Audi-
ência Pública para discutir proposta de implantação 
de Sistema de Certificação Sanitária de propriedades 
rurais produtoras de carne bovina e bubalina e de lei-
te”. O autor encaminhou o requerimento. Submetido à 
votação, o requerimento foi aprovado unanimemente; 
10) REQUERIMENTO Nº 390/05 – do Sr. Waldemir 
Moka – que “requer seja realizada Audiência Pública 
para discutir proposta de implantação de Sistema de 
Certificação Sanitária de propriedades rurais produto-
ras de carne bovina e bubalina e de leite”. Submetido 
à discussão e votação, o requerimento foi aprovado 
unanimemente; B – Proposições Sujeitas à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões: – ORDINÁRIA: 11) PRO-
POSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 37/04 
– do Sr. Zonta – que “propõe que a Comissão de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural fiscalize a atuação da Secretaria de Defesa Agro-
pecuária – SDA, do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento – MAPA; da Secretaria de Comércio 
Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior – MDICE; da Secretaria da Re-
ceita Federal – SRF e da Procuradoria Geral da Fa-
zenda Nacional – PGFN, do Ministério da Fazenda – MF; 
bem como o Departamento de Polícia Federal – DPF, 
do Ministério da Justiça – MJ, no que concerne ao 
cumprimento das normas legais e infralegais pertinen-
tes à defesa da produção nacional de alho”. RELATOR: 
Deputado FRANCISCO TURRA. RELATÓRIO PRÉVIO: 
pela aprovação nos termos do Plano de Execução e 
Metodologia de Avaliação apresentados. O relator leu 
o parecer. Discutiram a matéria os Deputados Zonta 
e Afonso Hamm. Submetido à votação, o parecer do 
relator foi aprovado unanimemente; 12) PROJETO DE 
LEI Nº 3.933/04 – do Sr. Nilson Pinto – que “inclui a 
pesca industrial nas atividades vinculadas ao setor 
rural e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
ZONTA. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados João Grandão e Josué 
Bengtson, em 21/09/2005. O relator leu o parecer. Dis-
cutiram a matéria os Deputados Josué Bengtson, que 
sugeriu excluir do texto do parágrafo único do substi-
tutivo a palavra: “exclusivamente”; e Xico Graziano, que 
sugeriu substituir no artigo primeiro do substitutivo a 
palavra “animais” por “organismos”. Consultado sobre 
as sugestões recebidas o autor acatou-as e, em se-
guida, apresentou complementação de voto, alterando 
o substitutivo anteriormente apresentado. Submetido 
à votação, o parecer do relator, com complementação 
de voto, foi aprovado unanimemente; 13) PROJETO 
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DE LEI Nº 3.218/04 – do Sr. Dr. Ribamar Alves – que 
“reserva 10% das parcelas dos programas de assen-
tamento de trabalhadores do Poder Executivo Federal, 
aos técnicos em ciências agrárias”. (Apensado: PL 
4994/2005) RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA. 
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do 
PL 4994/2005, apensado, com emenda. Vista ao Depu-
tado João Grandão, em 14/09/2005. O Deputado João 
Grandão apresentou voto em separado em 20/09/2005. 
Em virtude da ausência do relator, naquele momento, 
a matéria não foi deliberada; 14) PROJETO DE LEI Nº 
3.142/04 – da Sra. Laura Carneiro – que “assegura à 
mulher, na condição de chefe de família, o direito de 
aquisição de terras públicas”. RELATORA: Deputada 
KÁTIA ABREU. PARECER: pela aprovação. Conforme 
solicitação, foi concedida vista ao Deputado Xico Gra-
ziano; 15) PROJETO DE LEI Nº 5.690/05 – do Sr. Be-
tinho Rosado – que “insere o parágrafo 4º no art. 2º da 
Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, que dispõe 
sobre a introdução do biodiesel na matriz energética 
brasileira”. RELATOR: Deputado OSVALDO COELHO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. Em virtude 
da ausência do relator, naquele momento, a matéria 
não foi deliberada; 15) PROJETO DE LEI Nº 4.467/04 
– do Sr. Fernando Lopes – que “dispõe sobre ressar-
cimento pela terra nua e respectivas benfeitorias nas 
ações desapropriatórias promovidas pela União para 
fins de reforma agrária, e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado WALDEMIR MOKA. PARECER: pela 
rejeição. O relator leu o parecer. Conforme solicitação, 
foi concedida vista ao Deputado João Grandão; 16) 
PROJETO DE LEI Nº 5.232/05 – do Sr. Amauri Gas-
ques – que “institui fundo de apoio financeiro para 
pesquisas e para financiamento de empreendimentos 
econômicos de reconversão de atividade dos fumicul-
tores, cria contribuição de intervenção no domínio 
econômico sobre a comercialização de tabaco e seus 
produtos e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado FRANCISCO TURRA. PARECER: pela rejeição. 
Conforme solicitação, foi concedida vista ao Deputado 
Almir Sá; 17) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CON-
TROLE Nº 81/05 – do Sr. Abelardo Lupion – que “pro-
põe que a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural fiscalize o Minis-
tério do Meio Ambiente quanto à criação dos Parques 
Nacionais nos Estados do Paraná e de Santa Catari-
na”. RELATOR: Deputado ZONTA. RELATÓRIO PRÉ-
VIO: pela aprovação, nos termos do plano de execução 
e metodologia de avaliação apresentado. Conforme 
solicitação do relator, o Presidente deferiu a retirada 
de pauta. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos às doze horas e vinte e três mi-
nutos, antes, porém, convidou os membros a partici-

parem da Reunião Ordinária Audiência Pública, terça-
feira, dia dezoito de outubro do corrente, neste Plená-
rio, às quatorze horas e trinta minutos. E para constar, 
eu, Moizes Lobo da Cunha, Secretário, lavrei a pre-
sente ATA, que, depois de lida e aprovada, será assi-
nada pelo Presidente e encaminhada à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Ronaldo 
Caiado, Presidente. 

Ata da Trigésima Sexta Reunião Ordinária Audi-
ência Pública realizada em 18 de outubro de 2005

Às quinze horas do dia dezoito de outubro de dois 
mil e cinco, reuniu-se a Comissão de Agricultura, Pecu-
ária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, no Ple-
nário 06 do Anexo II da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Ronaldo Caiado 
– Presidente; Luis Carlos Heinze, Francisco Turra e As-
sis Miguel do Couto – Vice-Presidentes; Abelardo Lu-
pion, Alexandre Maia, Almir Sá, Carlos Melles, Dilceu 
Sperafico, Dr. Rodolfo Pereira, João Grandão, Leandro 
Vilela, Moacir Micheletto, Nelson Marquezelli, Orlan-
do Desconsi, Vander Loubet, Waldemir Moka, Wilson 
Cignachi, Zé Lima e Zonta – Titulares; Afonso Hamm, 
Carlos Alberto Leréia, Dr. Francisco Gonçalves, Eduar-
do Sciarra, Érico Ribeiro, Geraldo Thadeu, Guilherme 
Menezes, Luci Choinacki, Marcelino Fraga, Reginaldo 
Lopes, Vadinho Baião e Vignatti – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Adão Pretto, Anivaldo Vale, 
Anselmo, Carlos Batata, Carlos Dunga, Cezar Silvestri, 
Enéas, Gervásio Oliveira, Heleno Silva, Iberê Ferreira, 
João Lyra, Josias Gomes, Kátia Abreu, Luciano Leitoa, 
Nélio Dias, Odílio Balbinotti, Osvaldo Coelho, Wellington 
Fagundes, Xico Graziano e Zé Gerardo. Justificaram a 
ausência os Deputados João Lyra e Josué Bengtson. O 
Senhor Presidente, Deputado Ronaldo Caiado, declarou 
abertos os trabalhos, cumprimentou a todos, esclareceu 
aos presentes que esta reunião se destinava a debater 
sobre a “crise no setor leiteiro; e implantação da Instru-
ção Normativa nº 51/02, que estabeleceu novas condi-
ções técnicas de produção e comercialização do leite, 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”. 
Na seqüência, o Senhor Presidente convidou para com-
porem a Mesa os Doutores Nelmon Oliveira da Costa 
– Diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal – SDA/MAPA, Aneli Dácas Franzmann 
– Diretora do Departamento de Indústrias Intensivas em 
Mão-de-Obra e Recursos Naturais – SDP/MDIC, Eduar-
do Sampaio Marques – Coordenador-Geral de Pecuária 
e Culturas Permanentes do MAPA, Paulo Roberto Ber-
nardes – Diretor-Executivo da Confederação Brasileira 
de Cooperativas de Laticínios – CBCL e Representan-
te da OCB, Antoninho Rovaris – Secretário de Política 
Agrícola da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura – CONTAG, Marcelo Costa Martins – As-
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sessor Técnico da Comissão Nacional da Pecuária de 
Leite da CNA, João Bosco Ferreira – Diretor-Executivo 
da Associação Brasileira das Pequenas e Médias Coo-
perativas e Empresas de Laticínios G-100, Altemir Tortelli 
– Presidente da Fetraf-Sul, Clóvis Marcelo Roesler – Se-
cretário-Executivo do Sindicato de Laticínios do Estado 
do Rio Grande do Sul e Representante da COORLAC, 
e Leandro Noronha de Freitas – Representante da Via 
Campesina. Dando início aos trabalhos, o Senhor Pre-
sidente explicitou as regras dos debates e concedeu a 
palavra aos Doutores Marcelo Costa Martins e Paulo 
Roberto Bernardes. Na seqüência, o Deputado Ronaldo 
Caiado passou a Presidência ao Deputado Luis Carlos 
Heinze, que cedeu a palavra aos Doutores Antoninho 
Rovaris, Clovis Marcelo Roesler, Leandro Noronha de 
Freitas e João Bosco Ferreira. Prosseguindo, o Deputado 
Luis Carlos Heinze passou a presidência ao Deputado 
Francisco Turra, que concedeu a palavra aos Doutores 
Vilson Marcos Testa – Pesquisador da EPAGRI – Centro 
de Pesquisa para a Agricultura Familiar e Altemir Tortelli. 
Reassumindo a Presidência, o Senhor Deputado Luis 
Carlos Heinze franqueou a palavra ao Doutor Eduardo 
Sampaio Marques, a Doutora Aneli Dácas Franzmann 
e ao Doutor Nelmom Oliveira da Costa. Na seqüência, 
o Deputado Francisco Turra transferiu a Presidência ao 
Deputado Moacir Micheletto, que passou a palavra aos 
Deputados autores dos requerimentos que originaram 
esta Audiência: Odacir Zonta, Orlando Desconsi e Assis 
Miguel do Couto. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Deputado Waldemir Moka. Reas-
sumindo a Presidência, o Deputado Luis Carlos Heinze 
cedeu a palavra, na ordem de inscrição, aos Deputados 
Francisco Turra, Moacir Micheletto e Afonso Hamm. Em 
seguida, o Senhor Presidente cedeu a palavra, para 
considerações finais, à Doutora Aneli Dácas Franzmann 
e aos Doutores Eduardo Sampaio Marques e Marce-
lo Costa Martins. Na seqüência, o Senhor Presidente 
franqueou a palavra ao Deputado Orlando Desconsi 
e aos Doutores Leandro Noronha de Freitas, Nelmon 
Oliveira da Costa e João Bosco Ferreira. Finalizando, o 
Senhor Presidente convidou os Senhores Deputados a 
participarem da próxima Reunião Deliberativa Ordinária 
a ser realizada amanhã, dia dezenove de outubro do 
corrente, no Plenário 06, Anexo II, às dez horas, agra-
deceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às 
dezoito horas e quarenta e tres minutos. O inteiro teor 
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
acervo documental desta reunião. A degravação só será 
feita mediante solicitação escrita. E para constar, eu, 
Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, que por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Ronaldo Caiado, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

Ata da Trigésima Sétima Reunião Ordinária 
realizada em dezenove de outubro de 2005

Às dez horas e quarenta e um minutos do dia 
dezenove de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se a 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, no Plenário 6 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Depu-
tado Ronaldo Caiado, Presidente, para a realização 
de reunião ordinária destinada à discussão e votação 
das matérias constantes da Pauta nº 21/05. O Livro de 
Presença registrou o comparecimento dos Deputados: 
– Titulares: Ronaldo Caiado – Presidente; Luis Carlos 
Heinze, Francisco Turra e Assis Miguel do Couto – Vice-
Presidentes; Abelardo Lupion, Alexandre Maia, Almir 
Sá, Carlos Dunga, Cezar Silvestri, Dilceu Sperafico, 
Dr. Rodolfo Pereira, Enéas, Heleno Silva, João Gran-
dão, Josias Gomes, Kátia Abreu, Leandro Vilela, Mo-
acir Micheletto, Nelson Marquezelli, Orlando Descon-
si, Osvaldo Coelho, Vander Loubet, Waldemir Moka, 
Wilson Cignachi, Xico Graziano, Zé Lima e Zonta; Su-
plentes: Afonso Hamm, Airton Roveda, Antonio Carlos 
Mendes Thame, Carlos Alberto Leréia, Dr. Francisco 
Gonçalves, Eduardo Sciarra, Érico Ribeiro, Júlio Re-
decker, Nelson Meurer, Odair Cunha, Pedro Chaves, 
Rose de Freitas e Vadinho Baião. Deixaram de com-
parecer os Deputados Adão Pretto, Anivaldo Vale, An-
selmo, Carlos Batata, Carlos Melles, Gervásio Olivei-
ra, Iberê Ferreira, João Lyra, Luciano Leitoa, Nélio Dias, 
Odílio Balbinotti, Wellington Fagundes e Zé Gerardo. 
Justificaram a ausência os Deputados João Lyra, Jo-
sué Bengtson, Julio Semeghini e Nélio Dias. ABER-
TURA: Havendo número regimental, o senhor Presi-
dente declarou abertos os trabalhos e determinou a 
leitura da Ata da Trigésima Quinta Reunião ordinária, 
que foi dispensada a requerimento aprovado do Depu-
tado Francisco Turra. Submetida à discussão e votação, 
a Ata foi aprovada unanimemente. EXPEDIENTE: Em 
seguida, o Presidente cientificou ao Plenário que, em 
vinte e quatro de agosto corrente, distribuiu os Projetos 
de Lei nºs 5.663/05, 2.776/00, 5.690/05, 3.399/04, 
5.737/05, 4.746/05 e 5.596/05 aos Deputados Antonio 
Carlos Mendes Thame, Dr. Rodolfo Pereira, Osvaldo 
Coelho, Xico Graziano, Xico Graziano, Zonta e Zonta, 
respectivamente; dia vinte e um de setembro do cor-
rente distribuiu os Projetos de Lei nºs 5.768/05, 5.808/05, 
5.774/05, 1.398/03, 5.756/05, 2.833/03 e 4.415/04 aos 
Deputados Alexandre Maia, Anivaldo Vale, Antônio 
Carlos Mendes Thame, Alberto Leréia, Dilceu Spera-
fico, Rodolfo Pereira e Gervásio Oliveira, respectiva-
mente; e dia dez de outubro do corrente distribuiu o 
Projeto de Lei nº 2.742/03 ao Deputado Dilceu Spera-
fico. ORDEM DO DIA: Iniciada a Ordem do Dia, o Pre-
sidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à 
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apreciação o seguinte Requerimento de inversão de 
pauta, e consultou o Plenário, obtendo sua aquiescên-
cia, se estes apoiavam a votação deste pelo processo 
simbólico: A) REQUERIMENTOS: 1) REQUERIMENTO 
Nº 400/05 – do Sr. Deputado Waldemir Moka – que 
“Requeremos, nos termos do art. 52, § 5º, do Regi-
mento Interno, ouvido o Plenário desta Comissão, a 
votação extrapauta de autoria do Deputado Waldemir 
Moka, que solicita formação de Comissão Externa”. O 
autor encaminhou a votação. Submetido à votação, o 
requerimento foi aprovado unanimemente; 2) REQUE-
RIMENTO Nº 399/05 – do Sr. Waldemir Moka – que 
“”Requeiro, nos termos do art. 38, do Regimento Inter-
no desta Casa, ouvido o Plenário desta Comissão, seja 
solicitada, ao Presidente da Câmara dos deputados, 
a formação de Comissão Externa, para verificar in loco, 
no Estado do Mato Grosso do Sul, a extensão e os 
problemas causados pela febre aftosa, e as providên-
cias que estão sendo tomadas pelos Governo Federal 
e Estadual, para solucionar essa situação calamitosa 
que assola o meu estado. É essencial que os depu-
tados membros desta Comissão conheçam de perto 
a real situação, para que possamos contribuir com a 
discussão e o encaminhamento de soluções que mi-
nimizem os prejuízos do Estado e do País.”. O autor 
defendeu o requerimento. Discutiu a matéria o Depu-
tado Francisco Turra. Submetido à votação, o requeri-
mento foi aprovado unanimemente. Antes de anunciar 
o próximo item da pauta, o Presidente informou aos 
membros que houve uma reunião, ontem, dia dezoito 
do corrente, às onze horas, na Sala da Presidência da 
Comissão, onde chegaram ao consenso de cinco pro-
postas de emendas a serem apresentadas, as seguin-
tes: B – Discussão e votação das propostas de emen-
das ao Orçamento – 2006 : 1 – APOIO A PROJETOS 
DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECU-
ÁRIO. Valor de R$ 200.000.000,00 – GND 3 Outras 
Despesas correntes – 40 Transferência a Municípios. 
GND 4 Investimentos 40 Transferência a Municípios. 
(com destinação de recursos para apoio à fruticultura 
nacional, que deve ser incluído na justificação. Suges-
tão do Dep. Afonso Hamm); 2 – MECANIZAÇÃO AGRÍ-
COLA – AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. 
Valor de R$ 200.000.000,00 – GND 4 Investimentos 
– 40 Transferência a Municípios; 3 – PESQUISA E DE-
SENVOLVIMENTO EM BIOLOGIA AVANÇADA E SUAS 
APLICAÇÕES NO AGRONEGÓCIO (EMBRAPA). Va-
lor de R$ 120.000.000,00; 4 – PREVENÇÃO, CON-
TROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS DA BOVI-
DEOCULTURA. Valor de R$ 200.000.000,00; GND 3 
Outras despesas correntes – 90 Aplicações diretas 
GND 4 Investimentos 90 Aplicações diretas; 5 – FO-
MENTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 

RURAL PARA AGRICULTORES FAMILIARES (MDA). 
Valor de 200.000.000,00 – GND 3 Outras despesas 
correntes – 90 Aplicações diretas. GND 4 Investimen-
tos 90 Aplicações diretas(com destinação de recursos 
para educação de trabalhadores rurais, que deve ser 
incluído na justificação. Sugestão do Dep. Osvaldo 
Coelho). Discutiram as sugestões os Deputados Assis 
Miguel do Couto, que solicitou prazo para rever as 
prioridades das emendas do acordo de forma a au-
mentar o recursos para os pequenos produtores que 
visam comprar máquinas e equipamentos para pas-
teurização de leite; Luis Carlos Heinze, ponderou que 
os recursos solicitados pelo seu antecessor estão con-
templados na emenda de nº 01; Abelardo Lupion, que 
informou estarem os recursos para compra de máqui-
nas de pasteurização de leite contemplados na emen-
da de nº 1; Osvaldo Coelho, que sugeriu substituir o 
termo “educar” por “treinamento dos trabalhadores ru-
rais” na emenda de nº 5; Zonta, que sugeriu alterar o 
valor da emenda nº 1 – Apoio a Projetos de Desenvol-
vimento do Setor Agropecuário para R$ 280.000.000,00 
(Duzentos e oitenta milhões de reais), para melhor 
contemplar a demanda; João Grandão, que solicitou 
prazo para discutir a emenda de nº 5 – Fomento à As-
sistência Técnica e Extensão Rural para agricultores 
Familiares. Diante das várias manifestações, o Presi-
dente consultou o Plenário, obtendo sua aquiescência, 
as seguintes alterações: 1) alterar o valor da emenda 
nº 1 – APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 
DO SETOR AGROPECUÁRIO. Valor de R$ 
200.000.000,00 – GND 3 Outras Despesas correntes 
– 40 Transferência a Municípios. GND 4 Investimentos 
40 Transferência a Municípios. (com destinação de re-
cursos para apoio à fruticultura nacional, que deve ser 
incluído na justificação. Sugestão do Dep. Afonso 
Hamm) para R$ 280.000.000,00; e 2) Submeter à vo-
tação as propostas de emendas de nºs 1 a 4, e a de 
nº 5 ficaria para a próxima reunião. Conforme acordo 
entre os pares, o Presidente submeteu à votação 
as seguintes emendas: 1) APOIO A PROJETOS DE 
DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO. 
Valor de R$ 280.000.000,00 – GND 3 OUTRAS DES-
PESAS CORRENTES – 40 TRANSFERÊNCIA A MU-
NICÍPIOS. GND 4 INVESTIMENTOS 40 TRANSFE-
RÊNCIA A MUNICÍPIOS. (com destinação de recur-
sos para apoio à fruticultura nacional, que deve ser 
incluído na justificação. Sugestão do Dep. Afonso 
Hamm); 2) MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA – AQUISI-
ÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. Valor de R$ 
200.000.000,00 – GND 4 INVESTIMENTOS – 40 
TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS; 3) PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO EM BIOLOGIA AVANÇADA E 
SUAS APLICAÇÕES NO AGRONEGÓCIO (EMBRA-
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PA) – PESQUISA DESENVOLVIDA – 3-OUTRAS 
DESPESAS CORRENTES, 90-APLIC. DIRETAS, 
R$30.000.000,00, 3-OUTRAS DESPESAS CORREN-
TES, 30-ESTADOS, R$18.000.000,00, 3 – OUTRAS 
DESPESAS CORRENTES, 40-MUNICÍPIOS, 
R$12.000.000,00, 4-INVESTIMENTOS, 90-APLIC. 
CIRETAS, R$30.000.000,00, 4-INVESTIMENTOS, 30-
ESTADOS, R$18.000.000,00, 4-INVESTIMENTOS, 
40-MUNICÍPIOS, R$12.000.000,00; 4) – PREVENÇÃO, 
CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS DA 
BOVIDEOCULTURA. Valor de R$ 200.000.000,00; 
GND 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES – 90 
APLICAÇÕES DIRETAS GND 4 INVESTIMENTOS 
90 APLICAÇÕES DIRETAS. As quatro emendas fo-
ram aprovadas unanimemente. Ficou acordado entre 
os membros que o Partido dos Trabalhadores apre-
sentará a sugestão para a quinta emenda, que será 
apreciada na próxima reunião. Continuando, o Presi-
dente submeteu à apreciação os demais itens da pau-
ta: C) REQUERIMENTOS: 3) REQUERIMENTO Nº 
387/05 – do Sr. Alexandre Maia – que “requerimento 
de Encontro da Comissão de AGRICULTURA, PECU-
ÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO 
RURAL, a ser realizada em Passos,MG”. O autor de-
fendeu o requerimento. Discutiram a matéria os Depu-
tados Orlando Desconsi, que sugeriu a retirada da 
expressão “com ônus para esta Casa”; João Grandão, 
que reiterou a sugestão do antecessor; Moacir Miche-
letto; e Luis Carlos Heinze. Consultado sobre a suges-
tão de retirada da expressão “com ônus para esta 
Casa”, o autor acatou-a. Submetido à votação, o re-
querimento foi aprovado com a sugestão proposta; 4) 
REQUERIMENTO Nº 394/05 – do Sr. Moacir Miche-
letto – que “requer que seja realizada audiência públi-
ca no âmbito desta Comissão de Agricultura da Câ-
mara dos Deputados para debater a lei 10.561 de 2002 
em relação a obrigatoriedade de pagamento do Vale-
Pedágio exclusivamente por “cartões bancários””. O 
autor defendeu o requerimento. Discutiram a matéria 
o autor e os Deputados Orlando Desconsi e Cezar 
Silvestri. Submetido à votação, o requerimento foi apro-
vado unanimemente; 5) REQUERIMENTO Nº 395/05 
– do Sr. Assis Miguel do Couto – que “requer a reali-
zação de Audiência Pública para debater a viabilidade 
da fabricação de “tratores populares” como alternativa 
de diminuição dos custos de produção no meio rural”. 
O autor defendeu o requerimento. Discutiram a maté-
ria os Deputados Francisco Turra, que sugeriu convidar 
representante da Embrapa de Pelotas/RS; Moacir Mi-
cheletto, que sugeriu convidar um representante do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social/BNDES; Orlando Desconsi; Osvaldo Coelho; e 
Luis Carlos Heinze. Consultado sobre as sugestões 

recebidas o autor acatou-as. Submetido à votação, o 
requerimento foi aprovado unanimemente. Logo após, 
o Deputado Fernando Gabeira fez uso da palavra para 
informar aos membros desta Comissão que foi apro-
vado na Comissão de Relações Exteriores e de Defe-
sa Nacional, em reunião ordinária dia trinta e um de 
agosto próximo passado, o Requerimento nº 147/2005, 
de sua autoria, que “Solicita que sejam convidados 
representantes do Ministério da Saúde para explicar 
sobre o plano de ação brasileiro frente ao risco mun-
dial de uma pandemia de gripe aviária.”, e solicitou que 
esta Comissão, após aprovação do Requerimento nº 
397/2005 – do Srs. Ronaldo Caiado, Moacir Michelet-
to e Zonta -, realize a reunião em conjunto com aque-
la Comissão. O Presidente, Deputado Ronaldo Caiado, 
considerou viável a solicitação e informou-o que assim 
procederá. Prosseguindo, o Presidente, necessitando 
defender os próximos itens da pauta, passou a con-
dução dos trabalhos ao Deputado Luis Carlos Heinze. 
Este por sua vez anunciou o próximo item: 6) REQUE-
RIMENTO Nº 396/05 – do Sr. Ronaldo Caiado – que 
“solicita sejam convocados o Ministro da Fazenda, Dr. 
Antônio Palocci, e o Ministro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Dr. Roberto Rodrigues, para prestar 
esclarecimentos sobre o surto de febre aftosa no Es-
tado de Mato Grosso do Sul”. Os autores, Deputados 
Zonta e Ronaldo Caiado, defenderam o requerimento. 
Discutiram a matéria os Deputados Xico Graziano; 
João Grandão, que sugeriu alterar a palavra “convo-
cados” para “convidados”; Orlando Desconsi, que ra-
tificou o pedido do seu antecessor; Francisco Turra, 
que sugeriu convidar o Ministro de Estado do Desen-
volvimento Agrário; Dilceu Sperafico; Moacir Michelet-
to; Kátia Abreu, que reiterou o convite ao Ministro de 
Estado de Desenvolvimento Agrário; e Alexandre Maia. 
Logo após, o Presidente em exercício consultou os 
autores, obtendo sua concordância, a possibilidade de 
alterar o requerimento para convite. Submetido à vo-
tação, o requerimento foi aprovado unanimemente com 
a alteração para convite; 7) REQUERIMENTO Nº 397/05 
– dos Srs. Ronaldo Caiado e Moacir Micheletto e ou-
tros – que “solicita seja convocado o Ministro da Saú-
de, Deputado Saraiva Felipe, para prestar esclareci-
mentos sobre as providências que estão sendo toma-
das para evitar que a gripe aviária chegue ao Brasil”. 
O Deputado Ronaldo Caiado, um dos autores do re-
querimento, defendeu-o. O Deputado Ronaldo Caiado 
alterou o requerimento de “convocação” para “convite”. 
Submetido à discussão e votação, o requerimento foi 
aprovado unanimemente. 8) REQUERIMENTO Nº 
398/05 – do Sr. Ronaldo Caiado – que “Solicita reali-
zação de Seminário – UM ALERTA À NAÇÃO – para 
discutir a crise e seus reflexos na agropecuária, uma 
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visão de futuro para a agricultura e a criação de uma 
Agência Reguladora para o Agronegócio Brasileiro”. 
O autor defendeu o requerimento. Discutiu a matéria 
o Deputado Xico Graziano. Submetido à votação, o 
requerimento foi aprovado unanimemente. Em seguida, 
o Presidente em exercício informou ao Plenário que 
foi apresentado à Mesa o requerimento EXTRAPAUTA 
de autoria do Deputado Carlos Dunga, e consultou o 
Plenário se estes apoiavam a votação deste pelo pro-
cesso simbólico. Manifestou-se contrariamente à vo-
tação simbólica o Deputado Orlando Desconsi. O Depu-
tado Carlos Dunga retirou o requerimento de sua au-
toria. Logo após, o Deputado Ronaldo Caiado reassu-
miu a Presidência dos trabalhos e anunciou o próximo 
item da pauta: D) Proposições Sujeitas à Apreciação 
do Plenário: ORDINÁRIA: 9) PROJETO DE LEI Nº 
1.876/99 – do Sr. Sérgio Carvalho – que “dispõe sobre 
Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, 
exploração florestal e dá outras providências”. (Apen-
sado: PL 4524/2004). RELATOR: Deputado MOACIR 
MICHELETTO. PARECER: pela rejeição deste e do PL 
4524/2004, apensado. Conforme solicitação, o Presi-
dente concedeu vista ao Deputado João Grandão; E) 
Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões: – ORDINÁRIA: 10) PROJETO DE LEI Nº 
3.218/04 – do Sr. Dr. Ribamar Alves – que “reserva 
10% das parcelas dos programas de assentamento de 
trabalhadores do Poder Executivo Federal, aos técni-
cos em ciências agrárias”. (Apensado: PL 4994/2005). 
RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA. PARECER: 
pela rejeição deste e pela aprovação do PL 4994/2005, 
apensado, com emenda. Vista ao Deputado João Gran-
dão, em 14/09/2005. O Deputado João Grandão apre-
sentou voto em separado em 20/09/2005. Em virtude 
da ausência do relator, naquele momento, a matéria 
não foi deliberada; 11) PROJETO DE LEI Nº 3.142/04 
– da Sra. Laura Carneiro – que “assegura à mulher, na 
condição de chefe de família, o direito de aquisição de 
terras públicas”. RELATORA: Deputada KÁTIA ABREU. 
PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Xico 
Graziano, em 05/10/2005. A relatora leu o parecer. 
Discutiram a matéria os Deputados Orlando Desconsi 
e Afonso Hamm. Submetido à votação, o parecer da 
relatora foi aprovado unanimemente; 12) PROJETO 
DE LEI Nº 4.467/04 – do Sr. Fernando Lopes – que 
“dispõe sobre ressarcimento pela terra nua e respec-
tivas benfeitorias nas ações desapropriatórias promo-
vidas pela União para fins de reforma agrária, e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado WALDEMIR 
MOKA. PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputado 
João Grandão, em 05/10/2005. Em virtude da ausên-
cia do relator, naquele momento, a matéria não foi 
deliberada; 13) PROJETO DE LEI Nº 5.232/05 – do 

Sr. Amauri Gasques – que “institui fundo de apoio fi-
nanceiro para pesquisas e para financiamento de em-
preendimentos econômicos de reconversão de ativi-
dade dos fumicultores, cria contribuição de intervenção 
no domínio econômico sobre a comercialização de 
tabaco e seus produtos e dá outras providências”. RE-
LATOR: Deputado FRANCISCO TURRA. PARECER: 
pela rejeição. Vista ao Deputado Almir Sá, em 
05/10/2005. Em virtude da ausência do relator, naque-
le momento, a matéria não foi deliberada; 14) PROJE-
TO DE LEI Nº 6.921/02 – do Sr. João Magno – que 
“proíbe o proprietário de imóvel rural que não cumpre 
as exigências legais referentes à reserva florestal legal 
de receber recursos públicos”. RELATOR: Deputado 
ADÃO PRETTO. PARECER: pela aprovação. Em vir-
tude da ausência do relator, a matéria não foi delibe-
rada; 15) PROJETO DE LEI Nº 2.938/04 – do Sr. Dr. 
Rosinha – que “altera dispositivos da Lei nº 7.802, de 
11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotula-
gem, o transporte, o armazenamento, a comercializa-
ção, a propaganda comercial, a utilização, a importa-
ção, a exportação, o destino final dos resíduos e em-
balagens, o registro, a classificação, o controle, a ins-
peção e a fiscalização de agrotóxicos, seus compo-
nentes e afins, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado ANTONIO CARLOS MENDES THAME. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao 
Deputado João Grandão, em 20/10/2004. O Deputado 
João Grandão apresentou voto em separado em 
27/10/2004. Em virtude da ausência do relator, naque-
le momento, a matéria não foi deliberada; 16) PROJE-
TO DE LEI Nº 4.174/04 – do Sr. Carlos Nader – que 
“dispõe sobre o custeio de máquinas agrícolas ao Pe-
queno Produtor Rural familiar, pelo Poder Executivo e 
dá outras providências”. (Apensados: PL 4623/2004, 
PL 5070/2005 e PL 5265/2005). RELATOR: Deputado 
ANSELMO. PARECER: pela rejeição deste, do PL 
4623/2004, do PL 5070/2005 e do PL 5265/2005, apen-
sados. Vista ao Deputado Zonta, em 15/12/2004. Em 
virtude da ausência do relator, a matéria não foi deli-
berada; 17) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CON-
TROLE Nº 81/05 – do Sr. Abelardo Lupion – que “pro-
põe que a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural fiscalize o Minis-
tério do Meio Ambiente quanto à criação dos Parques 
Nacionais nos Estados do Paraná e de Santa Catari-
na”. RELATOR: Deputado ZONTA. RELATÓRIO PRÉ-
VIO: pela aprovação, nos termos do plano de execução 
e metodologia de avaliação apresentado. Conforme 
solicitação, o Presidente concedeu vista ao Deputado 
Orlando Desconsi. Nada mais havendo a tratar, o Pre-
sidente encerrou os trabalhos às doze horas horas e 
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trinta e sete minutos, antes, porém, convidou os mem-
bros a participarem da Reunião Ordinária Audiência 
Pública, amanhã, quinta-feira, dia vinte de outubro do 
corrente, neste Plenário, às dez horas. E para constar, 
eu, Moizes Lobo da Cunha, Secretário, lavrei a pre-
sente ATA, que, depois de lida e aprovada, será assi-
nada pelo Presidente e encaminhada à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. – Deputado Ro-
naldo Caiado, Presidente. 

Ata da Trigésima Oitava Reunião Ordinária Au-
diência Pública em conjunto com a Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
e a Comissão de Minas e Energia realizada em 20 
de outubro de 2005

Às dez horas e quarenta e quatro minutos do dia 
vinte de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural, no Plenário 06 do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Ronaldo Caiado – Presidente; Luis Carlos Heinze e Fran-
cisco Turra – Vice-Presidentes; Abelardo Lupion, Alexan-
dre Maia, Dr. Rodolfo Pereira, Enéas, Vander Loubet e Zé 
Lima – Titulares; Afonso Hamm, Airton Roveda, Antonio 
Carlos Mendes Thame, Benedito de Lira, Dr. Francisco 
Gonçalves, Eduardo Sciarra, Guilherme Menezes, Nel-
son Meurer, Odair Cunha, Pedro Chaves, Pompeo de 
Mattos, Tatico e Zé Geraldo – Suplentes. Compareceram 
também os Deputados Romel Anizio e Simão Sessim 
– membros da Comissão de Minas e Energia; Antonio 
Joaquim, Carlos Nader, Corauci Sobrinho, Durval Orlato, 
Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, Jorge Gomes, Jo-
vino Cândido, Luiza Erundina, Professora Raquel Teixeira, 
Ricardo Barros e Silas Câmara – membros da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e 
Átila Lira e Ivan Ranzolin como não-membros. Deixaram 
de comparecer os Deputados Adão Pretto, Almir Sá, 
Anivaldo Vale, Anselmo, Assis Miguel do Couto, Carlos 
Batata, Carlos Dunga, Carlos Melles, Cezar Silvestri, 
Dilceu Sperafico, Gervásio Oliveira, Heleno Silva, Iberê 
Ferreira, João Grandão, João Lyra, Josias Gomes, Kátia 
Abreu, Leandro Vilela, Luciano Leitoa, Moacir Micheletto, 
Nélio Dias, Nelson Marquezelli, Odílio Balbinotti, Orlando 
Desconsi, Osvaldo Coelho, Waldemir Moka, Wellington 
Fagundes, Wilson Cignachi, Xico Graziano, Zé Gerardo e 
Zonta. Justificaram a ausência os Deputados João Lyra, 
Josué Bengtson e Nélio Dias (membros da CAPADR); e 
João Pizzolatti (membro da CME). O Senhor Presidente, 
Deputado Ronaldo Caiado, declarou abertos os trabalhos, 
cumprimentou a todos, esclareceu aos presentes que 
essa reunião se destinava a debater sobre “O Projeto 
Xisto Agrícola desenvolvido em parceria pela Petrobrás 
e Embrapa, em São Mateus do Sul/PR”. Na seqüência, 
o Senhor Presidente convidou para comporem a Mesa 

os Doutores Leonardo Hamu – Técnico do Departa-
mento de Ações Regionais do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, João Carlos Costa Gomes – Chefe-Geral 
da Embrapa Clima Temperado, José Rozalvo Andrigueto 
– Coordenador-Geral de Sistemas de Produção Integrada 
e Rastreabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, e José Manuel Vilar Gulin – Gerente-
Geral da Unidade de Industrialização do Xisto de São 
Mateus do Sul/PR. Dando início aos trabalhos, o Senhor 
Presidente explicitou as regras dos debates e passou a 
Presidência ao Deputado Eduardo Sciarra – Segundo 
Vice-Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática, e autor dos requerimentos 
que originaram a presente audiência. Dando seguimento, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra aos Doutores 
Leonardo Hamu, José Manuel Vilar Gulin, João Carlos 
Costa Gomes, Clênio Pilon – Pesquisador da Embrapa, 
Francisco Scora Neto – Representante da IAPAR/Londri-
na, e José Rozalvo Andrigueto. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente passou a palavra aos Deputados Airton Rove-
da – autor do requerimento de realização desta audiên-
cia, na Comissão de Minas e Energia, e Afonso Hamm. 
Finalizando, o Senhor Presidente convidou os Senhores 
Deputados a participarem do Seminário “Alerta à Nação” 
a ser realizado dia vinte e seis de outubro do corrente, no 
Auditório Petrônio Portela do Senado Federal, às nove 
horas, agradeceu a presença de todos e encerrou os 
trabalhos às doze horas e dezenove minutos. O inteiro 
teor foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar 
o acervo documental desta reunião. A degravação só 
será feita mediante solicitação escrita. E para constar, 
eu, Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente, Deputado Ronaldo Caiado, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

TERMO DE REUNIÃO

Em vinte e sete de outubro de dois mil e cinco, 
deixou de se reunir, ordinariamente, a Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimen-
to Rural, devido a realização de Sessão Extraordinária 
no Plenário desta Casa. E, para constar, eu, Moizes 
Lobo da Cunha, Secretário, lavrei o presente Termo.

TERMO DE REUNIÃO

Em primeiro de novembro de dois mil e cinco, 
deixou de se reunir, ordinariamente, a Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural, destinada à apreciação das matérias 
constantes da Pauta nº 22/2005, prevista para as dez 
horas, no Plenário 6 do Anexo II desta Casa, devido a 
realização de Sessão Extraordinária no Plenário des-
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ta Casa. E, para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, 
Secretário, lavrei o presente Termo.

Ata da Trigésima Nona Reunião Ordinária Au-
diência Pública com a participação da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle realizada em 
oito de novembro de 2005

Às quinze horas e vinte minutos do dia oito de 
novembro de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural, com a participação da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, no Plenário 6, do 
Anexo II, da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Ronaldo Caiado – Presiden-
te; Luis Carlos Heinze, Francisco Turra e Assis Miguel 
do Couto – Vice-Presidentes; Abelardo Lupion, Adão 
Pretto, Alexandre Maia, Almir Sá, Anselmo, Carlos Mel-
les, Cezar Silvestri, Dr. Rodolfo Pereira, Iberê Ferreira, 
João Grandão, João Lyra, Josias Gomes, Kátia Abreu, 
Moacir Micheletto, Nélio Dias, Nelson Marquezelli, Or-
lando Desconsi, Vander Loubet, Waldemir Moka e Zé 
Lima – Titulares; Afonso Hamm, Carlos Alberto Le-
réia, Dr. Francisco Gonçalves, Eduardo Sciarra, Érico 
Ribeiro, Geraldo Thadeu, Guilherme Menezes, Josué 
Bengtson, Luci Choinacki, Mauro Lopes, Osvaldo Reis 
e Pompeo de Mattos – Suplentes. Compareceram 
também os Deputados Alexandre Cardoso, Eduardo 
Valverde, Fernando Gabeira, João Magalhães, Mauro 
Benevides, Simão Sessim e Vitorassi, como membros 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. 
Deixaram de comparecer os Deputados Anivaldo Vale, 
Carlos Batata, Carlos Dunga, Dilceu Sperafico, Enéas, 
Gervásio Oliveira, Heleno Silva, Leandro Vilela, Lucia-
no Leitoa, Odílio Balbinotti, Osvaldo Coelho, Wellington 
Fagundes, Wilson Cignachi, Xico Graziano, Zé Gerar-
do e Zonta. O Senhor Presidente, Deputado Ronaldo 
Caiado, declarou abertos os trabalhos, cumprimentou 
a todos, esclareceu aos presentes que essa reunião 
se destinava a debater sobre “o surto de febre aftosa 
no Estado do Mato Grosso do Sul, discutir as causas, 
conseqüências, responsabilidades e os prejuízos, e 
apresentar as medidas preventivas que estão sendo 
estudadas”. Dando início aos trabalhos, o Senhor Pre-
sidente convidou para tomar assento à Mesa o Doutor 
Roberto Rodrigues – Ministro de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e o Deputado Simão Sessim 
– representando a Comissão de Fiscalização Financeira 
e Controle, explicitou as regras dos debates e passou a 
palavra ao Ministro Roberto Rodrigues para sua expo-
sição inicial. Dando seguimento, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Deputado Moacir Micheletto, 
um dos autores do requerimento que propiciou a reali-
zação desta audiência e, posteriormente, ao Deputado 
Eduardo Sciarra. Assumindo a Presidência, o Deputado 

Simão Sessim cedeu a palavra, obedecendo a ordem 
de inscrição, à Deputada Kátia Abreu. Reassumindo 
a Presidência, o Deputado Ronaldo Caiado passou a 
palavra ao Deputado Francisco Turra. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra, para respos-
tas, ao Ministro Roberto Rodrigues, que solicitou ao 
Senhor Presidente que fosse franqueada a palavra ao 
Doutor Jamil Gomes de Souza – Diretor Substituto do 
Departamento de Saúde Animal do MAPA, para res-
ponder a perguntas específicas de sua área. A solici-
tação do Ministro foi acatada pelo Presidente. Dando 
seguimento, o Senhor Presidente passou a palavra, 
na ordem de inscrição, aos Deputados Afonso Hamm, 
Waldemir Moka, Dr. Rodolfo Pereira, Cezar Silvestre, 
Abelardo Lupion, João Grandão, Érico Ribeiro e Luis 
Carlos Heinze. Prosseguindo, o Senhor Presidente ce-
deu a palavra, para respostas e considerações finais, 
ao Ministro Roberto Rodrigues que, durante sua fala, 
foi aparteado pelos Deputados Waldemir Moka, Pom-
peo de Mattos e Cezar Silvestre. Finalizando, o Senhor 
Presidente convidou os Senhores Deputados a parti-
ciparem da próxima Reunião Deliberativa Ordinária a 
ser realizada dia nove de novembro do corrente, no 
Plenário 06, do Anexo II, às dez horas, agradeceu a 
presença de todos e encerrou os trabalhos às dezes-
sete horas e cinqüenta e oito minutos. O inteiro teor 
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
acervo documental desta reunião. A degravação só 
será feita mediante solicitação escrita. E para cons-
tar, eu, Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Ronaldo Caiado, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. 

Ata da Quadragésima Reunião Ordinária rea-
lizada em nove de novembro de 2005

Às onze horas e dezessete minutos do dia nove 
de novembro de dois mil e cinco, reuniu-se a Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, no Plenário 6 do Anexo II 
da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do 
Deputado Ronaldo Caiado, Presidente, para a reali-
zação de reunião ordinária destinada à discussão e 
votação das matérias constantes da Pauta nº 22/05. 
O Livro de Presença registrou o comparecimento dos 
Deputados: – Titulares: Ronaldo Caiado – Presiden-
te; Luis Carlos Heinze, Francisco Turra e Assis Miguel 
do Couto – Vice-Presidentes; Abelardo Lupion, Ale-
xandre Maia, Almir Sá, Anivaldo Vale, Carlos Batata, 
Carlos Dunga, Carlos Melles, Cezar Silvestri, Dilceu 
Sperafico, Dr. Rodolfo Pereira, Enéas, Heleno Silva, 
Iberê Ferreira, João Grandão, João Lyra, Leandro 
Vilela, Moacir Micheletto, Odílio Balbinotti, Osvaldo 
Coelho, Vander Loubet, Waldemir Moka, Wilson Cig-
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nachi, Xico Graziano, Zé Gerardo, Zé Lima e Zonta; 
– Suplentes: Afonso Hamm, Antonio Carlos Mendes 
Thame, Betinho Rosado, Carlos Alberto Leréia, Dr. 
Francisco Gonçalves, Eduardo Sciarra, Érico Ribeiro, 
Félix Mendonça, Guilherme Menezes, Josué Bengt-
son, Marcelino Fraga, Mauro Lopes, Nelson Meurer, 
Odair Cunha, Osvaldo Reis, Pedro Chaves, Tatico e 
Vadinho Baião. Deixaram de comparecer os Deputados 
Adão Pretto, Anselmo, Gervásio Oliveira, Josias Go-
mes, Kátia Abreu, Luciano Leitoa, Nélio Dias, Nelson 
Marquezelli, Orlando Desconsi e Wellington Fagundes. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e determinou 
a leitura das Atas da Trigésima Sexta Reunião Ordi-
nária (Audiência Pública), Trigésima Sétima Reunião 
Ordinária e Trigésima Oitava Reunião Ordinária (Audi-
ência Pública). Logo após, o Deputado Francisco Turra 
solicitou a dispensa da leitura das atas. Submetido à 
votação o requerimento foi aprovado unanimemente. 
Ato contínuo, o Deputado João Grandão requereu a 
verificação de votação. Prosseguindo, o Presidente 
solicitou ao Deputado Dilceu Sperafico que fizesse 
a chamada nominal. Procedida a chamada nominal 
votaram favoravelmente ao requerimento os Depu-
tados Assis Miguel do Couto, João Grandão, Moacir 
Micheletto, Waldemir Moka, Abelardo Lupion, Ronaldo 
Caiado, Xico Graziano, Dilceu Sperafico, Francisco 
Turra, Luis Carlos Heinze, Zonta, Carlos Dunga, Ibe-
rê ferreira, Alexandre Maia, Cezar Silvestri, Osvaldo 
Coelho, Carlos Batata, Osvaldo Reis, Betinho Rosado, 
Eduardo Sciarra, Félix Mendonça e Antônio Carlos 
Mendes Thame. Logo após, o Presidente anunciou 
o resultado da votação: O requerimento foi aprova-
do com vinte e dois votos favoráveis. Continuando, o 
Presidente submeteu à discussão e votação as atas, 
tendo sido aprovadas unanimemente. EXPEDIENTE: 
Em seguida, o Presidente cientificou ao Plenário que, 
em primeiro de novembro do corrente, distribuiu o Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.793/05 ao Deputado 
Francisco Turra e a Proposta de Fiscalização e Con-
trole nº 96/05 ao Deputado Luis Carlos Heinze. OR-
DEM DO DIA: Iniciada a Ordem do Dia, o Presidente 
declarou abertos os trabalhos e submeteu à aprecia-
ção os itens constantes da Pauta: A – Requerimen-
tos: 1) REQUERIMENTO Nº 403/05 – do Sr. Carlos 
Dunga – que “requer realização de audiência pública 
para discutir convênio celebrado entre o Estado da 
Paraíba e o Incra”. O autor defendeu o requerimento. 
Discutiram a matéria os Deputados João Grandão e 
Oswaldo Coelho. Submetido à votação, o requerimen-
to foi aprovado unanimemente; 2) REQUERIMENTO 
Nº 404/05 – do Sr. Carlos Dunga – que “requer rea-
lização de audiência pública para tratar do preço da 

cana-de-açucar ao produtor independente”. O autor 
defendeu o requerimento. Discutiram a matéria os 
Deputado Abelardo Lupion, que sugeriu a inclusão 
dos seguintes convidados: Anísio Tormena (Presiden-
te da ALCOPAR/PR), Ágide Meneghetti (Presidente 
da FAEP/PR), Roberto Resende Barbosa (Presidente 
da CTC/SP e Esmael Perina (Presidente da Asso-
ciação de Fornecedores de Cana de Guariba/SP), 
para debaterem a matéria e propôs que a discussão 
fosse feita por região; e Moacir Micheletto, que rati-
ficou a solicitação do antecessor. Consultado sobre 
as sugestões, o autor acatou-as. Submetido à vota-
ção, o requerimento foi aprovado unanimemente; 3) 
REQUERIMENTO Nº 405/05 – do Sr. Vander Loubet 
– que “requer a realização de Encontro dos membros 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, em Ponta Porã – MS”. Em 
virtude da ausência do autor, a matéria não foi delibe-
rada; 4) REQUERIMENTO Nº 406/05 – do Sr. Afonso 
Hamm – que “requerimento de informação junto ao 
Banco Central”. O autor defendeu o requerimento. 
Submetido à discussão e votação, o requerimento foi 
aprovado unanimemente; B – Proposições Sujeitas à 
Apreciação do Plenário: – ORDINÁRIA: 5) PROJETO 
DE LEI Nº 1.876/99 – do Sr. Sérgio Carvalho – que 
“dispõe sobre Áreas de Preservação Permanente, 
Reserva Legal, exploração florestal e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL 4524/2004). RELATOR: 
Deputado MOACIR MICHELETTO. PARECER: pela 
rejeição deste e do PL 4524/2004, apensado. Vis-
ta ao Deputado João Grandão, em 19/10/2005. Em 
virtude da ausência do relator, naquele momento, a 
matéria não foi deliberada; C – Proposições Sujeitas 
à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: – ORDI-
NÁRIA: 6) PROJETO DE LEI Nº 3.218/04 – do Sr. 
Dr. Ribamar Alves – que “reserva 10% das parcelas 
dos programas de assentamento de trabalhadores 
do Poder Executivo Federal, aos técnicos em ciên-
cias agrárias”. (Apensado: PL 4994/2005). RELATOR: 
Deputado LEANDRO VILELA. PARECER: pela rejeição 
deste e pela aprovação do PL 4994/2005, apensado, 
com emenda. Vista ao Deputado João Grandão, em 
14/09/2005. O Deputado João Grandão apresentou 
voto em separado em 20/09/2005. Em virtude da au-
sência do relator, naquele momento, a matéria não foi 
deliberada; 7) PROJETO DE LEI Nº 4.467/04 – do Sr. 
Fernando Lopes – que “dispõe sobre ressarcimento 
pela terra nua e respectivas benfeitorias nas ações 
desapropriatórias promovidas pela União para fins de 
reforma agrária, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado WALDEMIR MOKA. PARECER: pela rejei-
ção. Vista ao Deputado João Grandão, em 05/10/2005. 
O relator leu o parecer. Discutiu a matéria o Deputado 
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Xico Graziano. Submetido à votação, o parecer do 
relator foi aprovado contra o voto do Deputado João 
Grandão. Dando continuidade, o Deputado Xico Gra-
ziano usou da palavra e questionou o Presidente sobre 
a possibilidade de designar outro relator com o intuito 
de deliberar os projetos que permanecem em pauta 
por várias reuniões ordinárias devido à ausência dos 
relatores. Em resposta, o Presidente informou que irá 
comunicar aos relatores o fato e procederá a delibe-
ração das matérias. Prosseguindo, o Deputado João 
Grandão requereu o encerramento desta reunião em 
virtude do início da Ordem do Dia no Plenário des-
ta Casa. O Presidente deferiu o pedido e as demais 
matérias constantes da pauta deixariam de ser de-
liberadas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos às doze horas e seis minutos, 
antes, porém, convidou os membros a participarem 
da Reunião Ordinária Audiência Pública, dia dezes-
seis de novembro do corrente, quarta-feira, neste 
Plenário, às dez horas. E para constar, eu, Moizes 
Lobo da Cunha, Secretário, lavrei a presente ATA, 
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados. – Deputado Ronaldo 
Caiado, Presidente. 

Ata da Quadragésima Primeira Reunião Or-
dinária realizada em Dezesseis de novembro de 
2005

Às doze horas e quarenta e um minutos do dia 
dezesseis de novembro de dois mil e cinco, reuniu-se 
a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, no Plenário 6 do Anexo II 
da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Depu-
tado Ronaldo Caiado, Presidente, para a realização 
de reunião ordinária destinada à discussão e votação 
das matérias constantes da Pauta nº 23/05. O Livro de 
Presença registrou o comparecimento dos Deputados: 
– Titulares: Ronaldo Caiado – Presidente; Luis Carlos 
Heinze, Francisco Turra e Assis Miguel do Couto – Vice-
Presidentes; Abelardo Lupion, Almir Sá, Carlos Melles, 
Cezar Silvestri, Dilceu Sperafico, Gervásio Oliveira, 
João Grandão, Leandro Vilela, Moacir Micheletto, Wal-
demir Moka, Xico Graziano, Zé Gerardo, Zé Lima e 
Zonta; Suplentes: Antonio Carlos Mendes Thame, 
Eduardo Sciarra, Guilherme Menezes e Pedro Chaves. 
Deixaram de comparecer os Deputados Adão Pretto, 
Alexandre Maia, Anivaldo Vale, Anselmo, Carlos Ba-
tata, Carlos Dunga, Dr. Rodolfo Pereira, Enéas, Hele-
no Silva, Iberê Ferreira, João Lyra, Josias Gomes, 
Kátia Abreu, Luciano Leitoa, Nélio Dias, Nelson Mar-
quezelli, Odílio Balbinotti, Orlando Desconsi, Osvaldo 
Coelho, Vander Loubet, Wellington Fagundes e Wilson 
Cignachi. ABERTURA: Havendo número regimental, 

o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
determinou a leitura das Atas da Trigésima Nona Reu-
nião Ordinária (Audiência Pública) e Quadragésima 
Reunião Ordinária. Logo após, o Deputado Francisco 
Turra solicitou a dispensa da leitura das atas. Subme-
tido à votação o requerimento foi aprovado unanime-
mente. Ato contínuo, o Deputado João Grandão reque-
reu a verificação de votação. Prosseguindo, o Presi-
dente suspendeu a sessão por cinco minutos, às doze 
horas e quarenta e dois minutos, para verificar a pos-
sibilidade de acordo entre os Líderes. Reaberta e ses-
são às doze horas e quarenta e cinco minutos, o Depu-
tado João Grandão retirou o pedido de verificação de 
votação e o Presidente anunciou a apreciação dos 
itens consensuais, a saber: as atas, as propostas de 
emendas ao Orçamento – 2006; e os itens nºs 03, 09 
e 10 constantes desta Pauta. Continuando, o Presi-
dente submeteu à discussão e votação as atas da Tri-
gésima Nona Reunião Ordinária (Audiência Pública) 
e Quadragésima Reunião Ordinária, tendo sido apro-
vadas unanimemente. ORDEM DO DIA: Iniciada a 
Ordem do Dia, o Presidente declarou abertos os tra-
balhos e submeteu à apreciação os itens constantes 
da Pauta. Tendo em vista a aprovação do Parecer Pre-
liminar ao Orçamento – 2006 (Projeto de Lei nº 40/2005-
CN), na Comissão Mista de Planos Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização, em dez de novembro próximo 
passado, o Presidente apresentou as cinco emendas 
a serem apreciadas por esta Comissão, a saber: A) 
Discussão e votação das propostas de emendas ao 
Orçamento – 2006: 1 – APOIO A PROJETOS DE DE-
SENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO: 
Valor de R$ 280.000.000,00; GND 3 Outras Despesas 
correntes – 40 Transferência a Municípios ;GND 4 In-
vestimentos 40 Transferência a Municípios; (com des-
tinação de recursos para apoio à fruticultura nacional, 
que deve constar na justificação – sugestão do Dep. 
Afonso Hamm); 2 – MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA – 
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA: Valor de 
R$ 200.000.000,00; GND 4 Investimentos – 40 Trans-
ferência a Municípios; 3 – PESQUISA E DESENVOL-
VIMENTO EM BIOLOGIA AVANÇADA E SUAS APLI-
CAÇÕES NO AGRONEGÓCIO (EMBRAPA): Valor de 
R$ 120.000.000,00; GND 3 – Outras despesas corren-
tes – 90 – Aplic. Diretas – R$ 30.000.000,00; GND 3 
– Outras despesas correntes – 30 – Estados 
R$18.000.000,00; GND 3 – Outras despesas correntes 
– 40 – Municípios R$12.000.000,00; GND 4 – Investi-
mentos 90 – Aplic. Diretas R$30.000.000,00 GND 4 
– Investimentos 30 – Estados R$18.000.000,00; GND 
4 – Investimentos 40 – Municípios R$12.000.000,00; 
4 – PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO 
DAS DOENÇAS DA BOVIDEOCULTURA: Valor de R$ 
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200.000.000,00; GND 3 – Outras despesas correntes 
– 90 Aplicações diretas – R$ 100.000.000,00; GND 4 
Investimentos – 90 Aplicações diretas – R$ 
100.000.000,00; 5 – FOMENTO À ASSISTÊNCIA TÉC-
NICA E EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTORES 
FAMILIARES (MDA): Valor de R$100.000.000,00; 3330 
– Custeio/Estado R$ 25.000.000,00; 4430 – Investi-
mento/Estado R$ 25.000.000,00; 3350 – Custeio/ONGs 
R$ 50.000.000,00 (com destinação de recursos para 
treinamento de trabalhadores rurais, que deve constar 
na justificação – sugestão do Deputado Osvaldo Co-
elho). Submetidas à discussão e votação, as cinco 
emendas foram aprovadas unanimemente; B) Reque-
rimento: 1) REQUERIMENTO Nº 405/05 – do Sr. Van-
der Loubet – que “requer a realização de Encontro dos 
membros da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural, em Ponta Porã 
– MS”. Não deliberado; C – Proposições Sujeitas à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões: – ORDINÁ-
RIA: 2) PROJETO DE LEI Nº 3.218/04 – do Sr. Dr. Ri-
bamar Alves – que “reserva 10% das parcelas dos 
programas de assentamento de trabalhadores do Po-
der Executivo Federal, aos técnicos em ciências agrá-
rias”. (Apensado: PL 4994/2005). RELATOR: Deputado 
LEANDRO VILELA. PARECER: pela rejeição deste e 
pela aprovação do PL 4994/2005, apensado, com 
emenda. Vista ao Deputado João Grandão, em 
14/09/2005. O Deputado João Grandão apresentou 
voto em separado em 20/09/2005. Não deliberado; 3) 
PROJETO DE LEI Nº 5.232/05 – do Sr. Amauri Gas-
ques – que “institui fundo de apoio financeiro para 
pesquisas e para financiamento de empreendimentos 
econômicos de reconversão de atividade dos fumicul-
tores, cria contribuição de intervenção no domínio 
econômico sobre a comercialização de tabaco e seus 
produtos e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado FRANCISCO TURRA. PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Almir Sá, em 05/10/2005. O relator 
leu o parecer. Submetido à discussão e votação, o pa-
recer do relator foi aprovado unanimemente; 4) PRO-
JETO DE LEI Nº 6.921/02 – do Sr. João Magno – que 
“proíbe o proprietário de imóvel rural que não cumpre 
as exigências legais referentes à reserva florestal legal 
de receber recursos públicos”. RELATOR: Deputado 
ADÃO PRETTO. PARECER: pela aprovação. Não de-
liberado; 5) PROJETO DE LEI Nº 2.938/04 – do Sr. Dr. 
Rosinha – que “altera dispositivos da Lei nº 7.802, de 
11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotula-
gem, o transporte, o armazenamento, a comercializa-
ção, a propaganda comercial, a utilização, a importa-
ção, a exportação, o destino final dos resíduos e em-
balagens, o registro, a classificação, o controle, a ins-

peção e a fiscalização de agrotóxicos, seus compo-
nentes e afins, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado ANTONIO CARLOS MENDES THAME. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao 
Deputado João Grandão, em 20/10/2004. O Deputado 
João Grandão apresentou voto em separado em 
27/10/2004. Não deliberado; 6) PROJETO DE LEI Nº 
4.174/04 – do Sr. Carlos Nader – que “dispõe sobre o 
custeio de máquinas agrícolas ao Pequeno Produtor 
Rural familiar, pelo Poder Executivo e dá outras provi-
dências”. (Apensados: PL 4623/2004, PL 5070/2005 
e PL 5265/2005). RELATOR: Deputado ANSELMO. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4623/2004, do 
PL 5070/2005 e do PL 5265/2005, apensados. Vista 
ao Deputado Zonta, em 15/12/2004. Não deliberado; 
7) PROJETO DE LEI Nº 4.415/04 – do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresárias Rurais, e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado GERVÁSIO 
OLIVEIRA. PARECER: pela aprovação deste, da Emen-
da de Relator 1 da CDEIC, da Emenda de Relator 2 
da CDEIC, da Emenda de Relator 3 da CDEIC, e da 
Emenda de Relator 4 da CDEIC. Não deliberado; 8) 
PROJETO DE LEI Nº 3.399/04 – do Sr. Zarattini – que 
“”Fixa o valor da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP 
– como limite para os encargos financeiros incidentes 
nas operações de financiamento celebrada sob o am-
paro de fontes e programas previstos pela Política Na-
cional de Crédito Rural””. RELATOR: Deputado XICO 
GRAZIANO. PARECER: pela rejeição. Vista ao Depu-
tado Assis Miguel do Couto, em 08/06/2005. O Depu-
tado Assis Miguel do Couto apresentou voto em sepa-
rado em 05/07/2005. Aprovado o requerimento do 
Deputado João Grandão, Líder do PT, que solicita 
adiamento da votação por 3 sessões, em 17/08/2005. 
Não deliberado; 9) PROJETO DE LEI Nº 5.191/05 – do 
Sr. Moacir Micheletto – que “da nova redação ao artigo 
96 da Lei Nº 4.504 (Estatuto da Terra) de 30 de no-
vembro de 1964”. (Apensado: PL 5656/2005). RELA-
TOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. PARECER: pela 
aprovação deste e do PL 5656/2005, apensado, com 
substitutivo. O relator leu o parecer. Submetido à dis-
cussão, o Deputado João Grandão retirou os cinco 
destaques apresentados ao projeto. Submetido à vo-
tação, o parecer do relator foi aprovado unanimemen-
te; 10) PROJETO DE LEI Nº 5.737/05 – do Sr. Feu 
Rosa – que “autoriza o Poder Executivo a criar o Pro-
grama Nacional de Mineralização dos Solos e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado XICO GRAZIANO. 
PARECER: pela aprovação, com três emenda. Em vir-
tude da ausência do relator, naquele momento, o Pre-
sidente designou o Deputado Zonta, conforme acordo 
entre os líderes, para ler o parecer do relator. Subme-
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tido à discussão e votação, o parecer do relator foi 
aprovado unanimemente; 11) PROPOSTA DE FISCA-
LIZAÇÃO E CONTROLE Nº 81/05 – do Sr. Abelardo 
Lupion – que “propõe que a Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
fiscalize o Ministério do Meio Ambiente quanto à cria-
ção dos Parques Nacionais nos Estados do Paraná e 
de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado ZONTA. RE-
LATÓRIO PRÉVIO: pela implementação, nos termos 
do plano de execução e metodologia de avaliação 
apresentado. Vista ao Deputado Orlando Desconsi, 
em 19/10/2005. O Deputado Orlando Desconsi apre-
sentou voto em separado em 01/11/2005. Não delibe-
rado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encer-
rou os trabalhos às treze horas e doze minutos, antes, 
porém, convidou os membros a participarem da Reu-
nião Ordinária Audiência Pública, dia vinte e dois de 
novembro do corrente, quarta-feira, neste Plenário, às 
dez horas. E para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, 
Secretário, lavrei a presente ATA, que, depois de lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente e encami-
nhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu-
tados. – Deputado Ronaldo Caiado, Presidente. 

Ata da Quadragésima Segunda Reunião Or-
dinária Audiência Pública realizada em 22 de no-
vembro de 2005

Às quinze horas e um minuto do dia vinte e dois 
de novembro de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural, no Plenário 06 do Anexo II da Câmara 
dos Deputados, com a presença dos Senhores Depu-
tados Ronaldo Caiado – Presidente; Luis Carlos Heinze, 
Francisco Turra e Assis Miguel do Couto – Vice-Pre-
sidentes; Abelardo Lupion, Almir Sá, Anselmo, Cezar 
Silvestri, Dilceu Sperafico, Dr. Rodolfo Pereira, Enéas, 
Iberê Ferreira, João Grandão, João Lyra, Josias Go-
mes, Kátia Abreu, Leandro Vilela, Moacir Michelet-
to, Nelson Marquezelli, Orlando Desconsi, Waldemir 
Moka e Zé Lima – Titulares; Carlos Alberto Leréia, Dr. 
Francisco Gonçalves, Eduardo Sciarra, Érico Ribeiro, 
Geraldo Thadeu, Guilherme Menezes, Josué Bengt-
son, Julio Semeghini, Nelson Meurer, Osvaldo Reis e 
Pedro Chaves – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Adão Pretto, Alexandre Maia, Anival-
do Vale, Carlos Batata, Carlos Dunga, Carlos Melles, 
Gervásio Oliveira, Heleno Silva, Luciano Leitoa, Nélio 
Dias, Odílio Balbinotti, Osvaldo Coelho, Vander Loubet, 
Wellington Fagundes, Wilson Cignachi, Xico Graziano, 
Zé Gerardo e Zonta. Justificou ausência o Deputado 
Nélio Dias. O Senhor Presidente, Deputado Ronaldo 
Caiado, declarou abertos os trabalhos, cumprimentou 
a todos, esclareceu aos presentes que essa reunião se 
destinava a debater sobre “liberação de livre comércio 

de defensivos agrícolas”. Na seqüência, o Senhor Pre-
sidente convidou para comporem a Mesa os Doutores 
Júlio Sérgio de Brito – Coordenador-Geral de Agrotó-
xico e Afins do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA; Laudemir Müller – Assessor 
Internacional do Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio – MDA; Letícia Rodrigues da Silva – Gerente de 
Normatização e Avaliação da Área de Toxicologia da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 
Cristiano Valter Simon – Presidente da Câmara Seto-
rial de Insumos Agropecuários do MAPA e Presidente 
da Associação Nacional de Defesa Vegetal – ANDEF; 
Getúlio Pernambuco – Chefe do Departamento Eco-
nômico da Confederação de Agricultura e Pecuária do 
Brasil – CNA; e Túlio Teixeira de Oliveira – Diretor-Exe-
cutivo da Associação Brasileira de Defensivos Gené-
ricos – AENDA. Dando início aos trabalhos, o Senhor 
Presidente explicitou as regras dos debates e passou 
a Presidência ao Deputado Assis Miguel do Couto, um 
dos autores do requerimento que deu origem a presen-
te audiência. Dando seguimento, o Senhor Presidente, 
Deputado Assis Miguel do Couto, concedeu a palavra 
à Doutora Letícia Rodrigues da Silva e aos Doutores 
Júlio Sérgio Brito e Laudemir Müller. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente cedeu a palavra, pela ordem, ao 
Deputado Francisco Turra e, para resposta, ao Doutor 
Júlio Sérgio Brito. Reassumindo a Presidência, o Se-
nhor Deputado Ronaldo Caiado franqueou a palavra 
ao Doutor Cristiano Walter Simon e, na seqüência, 
passou a Presidência ao Deputado Assis Miguel do 
Couto. Prosseguindo, o Senhor Presidente, Deputado 
Assis Miguel do Couto, cedeu a palavra aos Doutores 
Getúlio Pernambuco e Túlio Teixeira de Oliveira. Em 
seguida , o Senhor Presidente comunicou que havia 
solicitações de entidades diversas, as quais enume-
rou, no sentido de se manifestarem ao microfone, e 
obteve do Plenário autorização para que cada uma 
tivesse três minutos para se expressar, passando as-
sim a palavra, na ordem de inscrição, aos Senhores 
Luiz Cesar Auvray Guedes, Presidente da Associação 
Brasileira das Indústrias de Química Fina – ABIFINA; 
Humberto Amaral, representante do Sindicato Nacio-
nal das Indústrias de Agroquímicos, e Rogério Tomaz 
Júnior, representante da Ação Brasileira pela Nutrição 
e Direitos Humanos – ABRANDH. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente franqueou a palavra ao Deputado 
João Grandão, um dos autores do requerimento que 
gerou esta Audiência. Reassumindo a Presidência, o 
Deputado Ronaldo Caiado cedeu a palavra, obedecen-
do a ordem de inscrição, à Deputada Kátia Abreu e 
aos Deputados Waldemir Moka, Almir Sá, Luis Carlos 
Heinze, Moacir Micheletto, Dr. Francisco Gonçalves e 
Orlando Desconsi. Na seqüência, o Senhor Presidente 
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passou a condução dos trabalhos ao Deputado Luis 
Carlos Heinze, que cedeu a palavra ao Deputado Ro-
naldo Caiado e, para respostas e considerações finais 
à Doutora Letícia Rodrigues da Silva e aos Doutores 
Júlio Sérgio de Brito, Laudemir Müller, Cristiano Valter 
Simon, Túlio Teixeira de Oliveira, Getúlio Pernambu-
co e, novamente, Júlio Sérgio de Brito. Finalizando, o 
Senhor Presidente convidou os Senhores Deputados 
a participarem da Reunião Deliberativa Ordinária a se 
realizar amanhã, dia vinte três de novembro, às dez 
horas, neste mesmo Plenário, agradeceu a presença 
de todos e encerrou os trabalhos às dezoito horas e 
trinta e três minutos. O inteiro teor foi gravado, passan-
do o arquivo de áudio a integrar o acervo documental 
desta reunião. A degravação só será feita mediante 
solicitação escrita. E para constar, eu , Moizes Lobo 
da Cunha, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Ronaldo Caiado, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. 

Ata da Quadragésima Terceira Reunião Ordiná-
ria realizada em vinte e três de novembro de 2005

Às dez horas e quarenta e quatro minutos do dia 
vinte e três de novembro de dois mil e cinco, reuniu-se 
a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, no Plenário 6 do Anexo II 
da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Depu-
tado Ronaldo Caiado, Presidente, para a realização 
de reunião ordinária destinada à discussão e votação 
das matérias constantes da Pauta nº 24/05. O Livro de 
Presença registrou o comparecimento dos Deputados: 
– Titulares: Ronaldo Caiado – Presidente; Luis Carlos 
Heinze, Francisco Turra e Assis Miguel do Couto – Vice-
Presidentes; Abelardo Lupion, Adão Pretto, Almir Sá, 
Carlos Dunga, Carlos Melles, Dr. Rodolfo Pereira, 
Enéas, João Grandão, João Lyra, Josias Gomes, Le-
andro Vilela, Moacir Micheletto, Nelson Marquezelli, 
Odílio Balbinotti, Orlando Desconsi, Osvaldo Coelho, 
Vander Loubet, Waldemir Moka, Wilson Cignachi, Xico 
Graziano, Zé Gerardo, Zé Lima e Zonta; – Suplentes: 
Afonso Hamm, Airton Roveda, Alberto Fraga, Betinho 
Rosado, Carlos Alberto Leréia, Eduardo Sciarra, Félix 
Mendonça, Josué Bengtson, Mauro Lopes, Nelson 
Meurer, Odair Cunha, Osvaldo Reis, Pedro Chaves, 
Reginaldo Lopes, Rose de Freitas, Tatico e Vadinho 
Baião. Compareceram também os Deputados Devanir 
Ribeiro e Edison Andrino, como não-membros. Deixa-
ram de comparecer os Deputados Alexandre Maia, 
Anivaldo Vale, Anselmo, Carlos Batata, Cezar Silvestri, 
Dilceu Sperafico, Gervásio Oliveira, Heleno Silva, Ibe-
rê Ferreira, Kátia Abreu, Luciano Leitoa, Nélio Dias e 
Wellington Fagundes. Justificou ausência o Deputado 
Nélio Dias. ABERTURA: Havendo número regimental, 

o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
determinou a leitura da Ata da Quadragésima Primei-
ra Reunião Ordinária, que foi dispensada a requeri-
mento aprovado do Deputado Zonta. Submetida à 
discussão e votação, a Ata foi aprovada unanimemen-
te. EXPEDIENTE: Em seguida, o Presidente cientificou 
ao Plenário que, em dezoito de novembro do corrente 
distribuiu os Projetos de Lei nºs 5.898/05, 6.143/05, 
6.095/05, 6.102/05 e 5.310/01 aos Deputados Fran-
cisco Turra, Waldemir Moka, Xico Graziano, Xico Gra-
ziano e Zonta, respectivamente; e o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 1.939/05 ao Deputado Dilceu Spera-
fico. Antes de iniciar a Ordem do Dia, o Presidente 
informou a seus pares que encaminhou, na semana 
passada, ofícios a vários representantes dos partidos 
desta Comissão, indicando os projetos que estão pron-
tos para pauta e solicitou que os Partidos encaminhem 
suas posições sobre os projetos a este Órgão Técnico, 
a fim de elaborar a pauta de consenso para delibera-
ção. ORDEM DO DIA: Iniciada a Ordem do Dia, o Pre-
sidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à 
apreciação os itens constantes da Pauta. Antes, po-
rém, convidou um representante de cada Partido para 
definir os itens de consenso desta pauta e suspendeu 
a sessão, às dez horas e quarenta e nove minutos, por 
dez minutos. Reaberta a reunião, o Presidente anun-
ciou a apreciação das matérias de consenso constan-
tes desta pauta, na seguinte ordem: itens: nº 01, 03, 
04, 05, 07, 10, 12; e, logo após, os itens 02, 09 e 14. 
Iniciando a apreciação, o Presidente anunciou o pri-
meiro item da pauta: A – Proposições Sujeitas à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões: – PRIORIDADE: 
1) PROJETO DE LEI Nº 4.746/05 – do Poder Execu-
tivo – (MSC 22/2005) – que “institui o Registro Tempo-
rário Brasileiro para embarcações de pesca estrangei-
ras arrendadas ou afretadas, a casco nu, por empresas, 
armadores de pesca ou cooperativas de pesca brasi-
leiras, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
ZONTA. PARECER: pela aprovação. O relator leu o 
parecer. Discutiu a matéria o Deputado Orlando Des-
consi. Submetido à votação, o parecer do relator foi 
aprovado unanimemente; 2) PROJETO DE LEI Nº 
6.921/02 – do Sr. João Magno – que “proíbe o proprie-
tário de imóvel rural que não cumpre as exigências 
legais referentes à reserva florestal legal de receber 
recursos públicos”. RELATOR: Deputado ADÃO PRET-
TO. PARECER: pela aprovação. O Relator solicitou ao 
Deputado João Grandão a leitura do parecer. Discuti-
ram a matéria os Deputados Xico Graziano, Josué 
Bengtson e Francisco Turra. Submetido à votação, o 
parecer do Relator, Deputado Adão Pretto, foi rejeita-
do contra os votos dos Deputados Adão Pretto, João 
Grandão, Orlando Desconsi e Vadinho Baião. Logo 
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após, o Presidente designou o Deputado Josué Beng-
tson para elaborar o parecer vencedor. O Deputado 
Josué Bengtson proferiu parecer contrário ao projeto. 
Foi aprovado o parecer vencedor contrário ao projeto, 
contra o voto dos Deputados Adão Pretto, João Gran-
dão, Orlando Desconsi e Vadinho Baião. O parecer do 
Deputado Adão Pretto passou a constituir voto em se-
parado; 3) PROJETO DE LEI Nº 2.938/04 – do Sr. Dr. 
Rosinha – que “altera dispositivos da Lei nº 7.802, de 
11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotula-
gem, o transporte, o armazenamento, a comercializa-
ção, a propaganda comercial, a utilização, a importa-
ção, a exportação, o destino final dos resíduos e em-
balagens, o registro, a classificação, o controle, a ins-
peção e a fiscalização de agrotóxicos, seus compo-
nentes e afins, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado ANTONIO CARLOS MENDES THAME. PA-
RECER: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao 
Deputado João Grandão, em 20/10/2004. O Deputado 
João Grandão apresentou voto em separado em 
27/10/2004. Em virtude da ausência do relator, o Pre-
sidente solicitou ao Deputado Xico Graziano a leitura 
do parecer. Discutiu a matéria o Deputado João Gran-
dão, que sugeriu alterar o “Inciso II do Art. 17 do Subs-
titutivo do Relator”. Consultado sobre a proposta do 
Deputado João Grandão, o Deputado Xico Graziano 
acatou-a e apresentou Complementação de voto alte-
rando o parecer do Relator incorporando ao texto do 
Substitutivo a alteração proposta. Submetido à vota-
ção, o parecer do Relator, Deputado Antônio Carlos 
Mendes Thame foi aprovado, com complementação 
de voto; 4) PROJETO DE LEI Nº 4.174/04 – do Sr. 
Carlos Nader – que “dispõe sobre o custeio de máqui-
nas agrícolas ao Pequeno Produtor Rural familiar, pelo 
Poder Executivo e dá outras providências”. (Apensa-
dos: PL 4623/2004, PL 5070/2005 e PL 5265/2005). 
RELATOR: Deputado ANSELMO. PARECER: pela re-
jeição deste, do PL 4623/2004, do PL 5070/2005 e do 
PL 5265/2005, apensados. Vista ao Deputado Zonta, 
em 15/12/2004. Em virtude da ausência do Relator, o 
Presidente solicitou ao Deputado João Grandão a lei-
tura do parecer. Submetido à discussão e votação, o 
parecer do Relator foi aprovado unanimemente; 5) 
PROJETO DE LEI Nº 3.399/04 – do Sr. Zarattini – que 
“”Fixa o valor da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP 
– como limite para os encargos financeiros incidentes 
nas operações de financiamento celebrada sob o am-
paro de fontes e programas previstos pela Política Na-
cional de Crédito Rural””. RELATOR: Deputado XICO 
GRAZIANO. PARECER: pela rejeição. Vista ao Depu-
tado Assis Miguel do Couto, em 08/06/2005. O Depu-
tado Assis Miguel do Couto apresentou voto em sepa-

rado em 05/07/2005. Aprovado o requerimento do 
Deputado João Grandão, Líder do PT, que solicita 
adiamento da votação por 3 sessões, em 17/08/2005. 
O Relator leu o parecer. Discutiram a matéria os Depu-
tados Orlando Desconsi e Francisco Turra. Submetido 
à votação, o parecer do relator foi aprovado contra os 
votos dos Deputados João Grandão, Orlando Descon-
si e Vadinho Baião. 6) PROJETO DE LEI Nº 5.519/05 
– do Sr. Zé Geraldo – que “acrescente-se dispositivo 
ao art. 2º da Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 1988, 
para tratar da antecedência mínima para a publicação 
dos atos normativos do órgão competente, nos perío-
dos de proibição da pesca”. RELATOR: Deputado 
ZONTA. PARECER: pela aprovação. O Relator leu o 
parecer. Submetido à discussão e votação, o parecer 
do relator foi aprovado unanimemente; 7) PROJETO 
DE LEI Nº 5.808/05 – do Sr. Antonio Carlos Mendes 
Thame – que “redefine as garantias e simplifica os re-
quisitos para acesso a financiamentos do FINAME 
Agrícola”. RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE. PA-
RECER: pela aprovação. Em virtude da ausência do 
Relator, o Presidente solicitou ao Deputado Xico Gra-
ziano a leitura do parecer. Submetido à discussão e 
votação o parecer do relator foi aprovado unanime-
mente; 8) PROJETO DE LEI Nº 3.218/04 – do Sr. Dr. 
Ribamar Alves – que “reserva 10% das parcelas dos 
programas de assentamento de trabalhadores do Po-
der Executivo Federal, aos técnicos em ciências agrá-
rias”. (Apensado: PL 4994/2005). RELATOR: Deputado 
LEANDRO VILELA. PARECER: pela rejeição deste e 
pela aprovação do PL 4994/2005, apensado, com 
emenda. Vista ao Deputado João Grandão, em 
14/09/2005. O Deputado João Grandão apresentou 
voto em separado em 20/09/2005. O Relator leu o pa-
recer. Discutiram a matéria os Deputados João Gran-
dão, que fez a leitura do seu voto em separado; Xico 
Graziano; Francisco Turra; Afonso Hamm; Orlando 
Desconsi; Waldemir Moka; Zonta; Moacir Micheletto; 
e Luis Carlos Heinze. Durante a fase de discussão, os 
Deputados sugeriram ao relator retirar o projeto de 
pauta para discutir algumas questões. O Relator aca-
tou a sugestão e solicitou a retirada do projeto de pau-
ta. O Presidente deferiu a retirada da matéria de pau-
ta e declarou encerrada a discussão do projeto; 9) 
PROJETO DE LEI Nº 2.833/03 – do Sr. Hamilton Ca-
sara – que “dispõe sobre a utilização de áreas de vár-
zeas e de preservação permanente na Amazônia Le-
gal”. RELATOR: Deputado DR. RODOLFO PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação deste nos termos do Subs-
titutivo adotado pela Comissão da Amazônia, Integra-
ção Nacional e de Desenvolvimento Regional. O Re-
lator leu o parecer. Discutiram a matéria os Deputados 
João Grandão, Waldemir Moka, Moacir Micheletto e 
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Orlando Desconsi. Submetido à votação, o parecer do 
relator foi aprovado unanimemente; 10) PROPOSTA 
DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 81/05 – do Sr. 
Abelardo Lupion – que “propõe que a Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural fiscalize o Ministério do Meio Ambiente 
quanto à criação dos Parques Nacionais nos Estados 
do Paraná e de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado 
ZONTA. RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação, 
nos termos do plano de execução e metodologia de 
avaliação apresentado. Vista ao Deputado Orlando 
Desconsi, em 19/10/2005. O Deputado Orlando Des-
consi apresentou voto em separado em 01/11/2005. 
O Relator leu o parecer. Discutiram a matéria o autor 
e os Deputados Orlando Desconsi, que apresentou 
seu voto em separado; e Moacir Micheletto. Submetido 
à votação, o parecer prévio do relator foi aprovado 
contra o voto do Deputado Orlando Desconsi. Deixa-
ram de ser apreciadas nesta reunião os demais pro-
jetos de lei constantes desta pauta. Nada mais haven-
do a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às doze 
horas e quarenta e um minutos, antes, porém, convi-
dou os membros a participarem da Reunião Ordinária 
Audiência Pública, dia vinte e quatro de novembro do 
corrente, quinta-feira, no Plenário quatro desta Casa, 
às dez horas. E para constar, eu, Moizes Lobo da 
Cunha, Secretário, lavrei a presente ATA, que, depois 
de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados. – Deputado Ronaldo Caiado, Presiden-
te.

Ata da Quadragésima Quarta Reunião Ordiná-
ria Audiência Pública realizada em 29 de novem-
bro de 2005

Às quinze horas e quatorze minutos do dia vinte 
e nove de novembro de dois mil e cinco, reuniu-se a 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, no Plenário 6 – Anexo II da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Ronaldo Caiado – Presidente; Fran-
cisco Turra – Vice-Presidente; Almir Sá, Carlos Mel-
les, Dilceu Sperafico, Enéas, João Grandão, Zé Lima 
e Zonta – Titulares; Afonso Hamm, Antonio Carlos 
Mendes Thame, Carlos Alberto Leréia, Dr. Francisco 
Gonçalves, Eduardo Sciarra, Érico Ribeiro, Geraldo 
Thadeu, Guilherme Menezes, Odair Cunha, Osvaldo 
Reis, Pedro Chaves, Reginaldo Lopes e Vadinho Baião 
– Suplentes. Compareceu também o Deputado Júlio 
Cesar, como não-membro. Deixaram de comparecer 
os Deputados Abelardo Lupion, Adão Pretto, Alexan-
dre Maia, Anivaldo Vale, Anselmo, Assis Miguel do 
Couto, Carlos Batata, Carlos Dunga, Cezar Silvestri, 
Dr. Rodolfo Pereira, Gervásio Oliveira, Heleno Silva, 

Iberê Ferreira, João Lyra, Josias Gomes, Kátia Abreu, 
Leandro Vilela, Luciano Leitoa, Luis Carlos Heinze, Mo-
acir Micheletto, Nélio Dias, Nelson Marquezelli, Odílio 
Balbinotti, Orlando Desconsi, Osvaldo Coelho, Vander 
Loubet, Waldemir Moka, Wellington Fagundes, Wilson 
Cignachi, Xico Graziano e Zé Gerardo. O Senhor Pre-
sidente, Deputado Ronaldo Caiado, declarou abertos 
os trabalhos, cumprimentou a todos, esclareceu aos 
presentes que essa reunião se destinava a debater 
sobre “Metodologia de Cálculo do PIB Nacional e 
Agropecuário, e Agendamento do Censo Agropecu-
ário”. Na seqüência, o Senhor Presidente convidou 
para comporem a Mesa os Doutores Eduardo Pereira 
Nunes – Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE; Régis Norberto Alimandro – Co-
ordenador-Geral de Estudos e Informações Agrícolas 
da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e Márcia Mu-
chagata – Assessora Técnica da Secretaria de Agricul-
tura Familiar (SAF/MDA), e Especialista em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental. Dando início aos 
trabalhos, o Senhor Presidente explicitou as regras dos 
debates e passou a palavra ao Doutor Eduardo Pereira 
Nunes. Na seqüência, o Senhor Presidente convidou o 
Deputado Zonta a assumir a Presidência e concedeu 
a palavra ao Doutor Regis Norberto Alimandro. Dando 
seguimento, o Senhor Presidente, Deputado Zonta, 
cedeu a palavra à Doutora Márcia Muchagato e aos 
Deputados Antônio Carlos Mendes Thame, autor do 
requerimento que originou a presente audiência, e Jú-
lio Cesar. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou 
a palavra, para respostas, ao Doutor Eduardo Pereira 
Nunes, para réplica, ao Deputado Júlio Cesar, e para 
tréplica, ao Doutor Eduardo Pereira Nunes. Prosse-
guindo, o Senhor Presidente franqueou a palavra ao 
Deputado Afonso Hamm. Em seguida, o Senhor Pre-
sidente cedeu a palavra, para considerações finais, ao 
Doutor Eduardo Pereira Nunes. Finalizando, o Senhor 
Presidente convidou os Senhores Deputados a partici-
parem da Reunião de Audiência Pública a se realizar 
amanhã, dia trinta de novembro, às dez horas, neste 
mesmo Plenário, agradeceu a presença de todos e 
encerrou os trabalhos às dezessete horas e cinco mi-
nutos. O inteiro teor foi gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental desta reunião. 
A degravação só será feita mediante solicitação escri-
ta. E para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Ronaldo Caiado, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
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 Ata da Quadragésima Quinta Reunião Ordi-
nária Audiência Pública realizada em 30 de novem-
bro de 2005

Às dez horas e quarenta minutos do dia trinta de 
novembro de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural, no Plenário 06, do Anexo II da Câmara 
dos Deputados, com a presença dos Senhores Depu-
tados Ronaldo Caiado – Presidente; Luis Carlos Heinze, 
Francisco Turra e Assis Miguel do Couto – Vice-Presi-
dentes; Abelardo Lupion, Carlos Dunga, Cezar Silvestri, 
Dilceu Sperafico, Dr. Rodolfo Pereira, Enéas, Heleno 
Silva, João Grandão, Josias Gomes, Kátia Abreu, Le-
andro Vilela, Moacir Micheletto, Nelson Marquezelli, 
Orlando Desconsi, Vander Loubet, Waldemir Moka, 
Xico Graziano, Zé Lima e Zonta – Titulares; Airton Ro-
veda, Alberto Fraga, Antonio Carlos Mendes Thame, 
Benedito de Lira, Dr. Francisco Gonçalves, Eduardo 
Sciarra, Érico Ribeiro, Félix Mendonça, Geraldo Tha-
deu, Guilherme Menezes, Josué Bengtson, Lael Va-
rella, Marcelino Fraga, Mauro Lopes, Nelson Meurer, 
Odair Cunha, Osvaldo Reis, Pedro Chaves, Pompeo 
de Mattos, Sérgio Caiado, Vadinho Baião e Vignatti – 
Suplentes. Compareceu, também, o Deputado Romel 
Anizio, como não-membro. Deixaram de comparecer 
os Deputados Adão Pretto, Alexandre Maia, Almir Sá, 
Anivaldo Vale, Anselmo, Carlos Batata, Carlos Melles, 
Gervásio Oliveira, Iberê Ferreira, João Lyra, Luciano 
Leitoa, Nélio Dias, Odílio Balbinotti, Osvaldo Coelho, 
Wellington Fagundes, Wilson Cignachi e Zé Gerardo. 
O Senhor Presidente, Deputado Ronaldo Caiado, de-
clarou abertos os trabalhos, cumprimentou a todos, es-
clareceu aos presentes que essa reunião se destinava 
a debater sobre a “Compra do controle do frigorífico 
argentino Swift Armour S.A.”; e “Formação de Cartel 
e a Manipulação de Preços por Parte das Grandes In-
dústrias Frigoríficas do Brasil”. Na seqüência, o Senhor 
Presidente convidou para comporem a Mesa os Dou-
tores Daniel Krepel Goldberg – Secretário de Direito 
Econômico do Ministério da Justiça; Carlos Gastaldoni 
– Superintendente da Área Industrial do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 
Antenor Nogueira – Presidente do Fórum Permanente 
da Pecuária de Corte da CNA; José Almiro Bihl – Pro-
prietário do Frigorífico Frigoara S/A; Francisco de Assis 
e Silva – Advogado do Frigorífico Friboi Ltda; Luiz An-
tônio Nabhan Garcia – Presidente da UDR; e Eduardo 
Mahon – Advogado do Frigorífico Frigoara S/A. Dando 
início aos trabalhos, o Senhor Presidente explicitou as 
regras dos debates e passou a palavra aos Doutores 
Daniel Krepel Goldberg, Francisco de Assis e Silva, Luiz 
Antônio Nabhan Garcia, Antenor Nogueira, e Eduardo 
Mahon. Dando seguimento, o Senhor Presidente cedeu 

a palavra, pela ordem, ao Deputado Abelardo Lupion 
e, em seguida, ao Deputado Luis Carlos Heinze. Pros-
seguindo, o Senhor Presidente obteve autorização do 
plenário e determinou que fossem exibidas uma fita de 
áudio e duas de vídeo trazidas pelo Doutor Eduardo 
Mahon. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra aos Doutores José Almiro Bihl e 
Carlos Gastaldoni. Em seguida, o Senhor Presidente 
franqueou a palavra aos autores dos requerimentos 
que originaram essa audiência os Senhores Deputados 
Benedito de Lira, Dilceu Sperafico, Moacir Micheletto e 
Zonta. Dando seguimento, o Senhor Presidente, obe-
decendo a ordem de inscrição, passou a palavra aos 
Deputados Abelardo Lupion, Kátia Abreu, Waldemir 
Moka, Francisco Turra, Alberto Fraga, Xico Graziano, 
Luis Carlos Heinze, Cezar Silvestri e Assis Miguel do 
Couto. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou a 
Presidência ao Deputado Zonta que, em obediência a 
ordem de inscrição, concedeu a palavra aos Deputados 
Antônio Carlos Mendes Thame e Ronaldo Caiado. Na 
seqüência, o Senhor Presidente franqueou a palavra, 
para respostas, ao Doutor Daniel Krepel Goldberg. Re-
assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Ronaldo 
Caiado obteve autorização do plenário e franqueou a 
palavra aos Doutores Fábio Zuanon – Advogado do 
Frigorífico Frigoara e Rubens Nunes – representan-
te do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
– CADE. Prosseguindo, o Senhor Presidente cedeu 
a palavra, para respostas, aos Doutores Carlos Gas-
taldone e Francisco de Assis e Silva. Na seqüência, 
o Senhor Presidente passou a palavra aos Senhores 
Deputados Waldemir Moka, Abelardo Lupion e Cezar 
Silvestre. Dando prosseguimento, o Senhor Presiden-
te concedeu a palavra, para considerações finais, aos 
Doutores Eduardo Mahon e Carlos Gastaldone. Fina-
lizando, o Senhor Presidente convidou os Senhores 
Deputados a participarem da Reunião de Audiência 
Pública a se realizar dia seis de dezembro, às quator-
ze e trinta horas, neste mesmo Plenário, agradeceu a 
presença de todos e encerrou os trabalhos às quinze 
horas e quarenta e nove minutos. O inteiro teor foi gra-
vado, passando o arquivo de áudio a integrar o acervo 
documental desta reunião. A degravação só será feita 
mediante solicitação escrita. E para constar, eu, Moi-
zes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Ronaldo Caiado, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

TERMO DE REUNIÃO

Em trinta de novembro de dois mil e cinco, dei-
xou de se reunir, extraordinariamente, a Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
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vimento Rural, destinada à apreciação das matérias 
constantes da Pauta nº 25/2005, prevista para as doze 
horas, no Plenário 6 do Anexo II desta Casa, devido a 
continuidade da Reunião Ordinária de Audiência Públi-
ca, iniciada às dez horas, e o início da Sessão Ordinária 
no Plenário desta Casa. E, para constar, eu, Moizes 
Lobo da Cunha, Secretário, lavrei o presente Termo.

Ata da Quadragésima Sexta Reunião Ordiná-
ria Audiência Pública realizada em 06 de dezem-
bro de 2005

Às quatorze horas e trinta e oito minutos do dia 
seis de dezembro de dois mil e cinco, reuniu-se a 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, no Plenário 06 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Ronaldo Caiado – Presidente; Francisco Tur-
ra – Vice-Presidente; Almir Sá, Cezar Silvestri, Enéas, 
Iberê Ferreira, João Grandão, Moacir Micheletto, Nel-
son Marquezelli, Waldemir Moka e Zonta – Titulares; 
Afonso Hamm, Carlos Alberto Leréia, Cláudio Rora-
to, Eduardo Sciarra, Félix Mendonça, Nelson Meurer, 
Pompeo de Mattos, Reginaldo Lopes e Vadinho Baião 
– Suplentes. Compareceram também os Deputados Eli-
seu Padilha e Gervásio Silva, como não-membros. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Abelardo Lupion, 
Adão Pretto, Alexandre Maia, Anivaldo Vale, Anselmo, 
Assis Miguel do Couto, Carlos Batata, Carlos Dunga, 
Carlos Melles, Dilceu Sperafico, Dr. Rodolfo Pereira, 
Gervásio Oliveira, Heleno Silva, João Lyra, Josias Go-
mes, Kátia Abreu, Leandro Vilela, Luciano Leitoa, Luis 
Carlos Heinze, Nélio Dias, Odílio Balbinotti, Orlando 
Desconsi, Osvaldo Coelho, Vander Loubet, Wellington 
Fagundes, Wilson Cignachi, Xico Graziano, Zé Gerardo 
e Zé Lima. O Senhor Presidente, Deputado Ronaldo 
Caiado, declarou abertos os trabalhos, cumprimentou 
a todos, esclareceu aos presentes que essa reunião 
se destinava a debater sobre a “Lei nº 10.561/2002, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de pagamento do 
Vale-Pedágio exclusivamente por “cartões bancários”. 
Na seqüência, o Senhor Presidente convidou para com-
porem a Mesa os Doutores José Alexandre Nogueira 
de Rezende – Diretor-Geral da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres – ANTT; Percival Jatobá – Diretor 
de Produtos da Visa do Brasil Empreendimentos Ltda; 
José Manoel Pombo – Presidente da DB -Trans; Ivan 
Lovera – Diretor da Empresa Moinho Itaipu S/A; Fernan-
do S. V. de Carvalho – Presidente da Empresa Repom 
S/A; Luiz Carlos Martins Podzwato – Superintendente 
do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas 
do Estado do Paraná; e Darci Zanlorenssi – Presiden-
te da Cooperativa dos Transportadores Autônomos de 
Guarapuava Ltda. Dando início aos trabalhos, o Senhor 
Presidente explicitou as regras dos debates e passou 

a Presidência ao Deputado Moacir Micheletto, autor do 
requerimento que gerou esta audiência. Prosseguin-
do, o Senhor Presidente, Deputado Moacir Micheletto, 
cedeu a palavra aos Doutores Percival Jatobá, José 
Alexandre Nogueira de Rezende, José Manoel Pombo, 
Ivan Lovera, Fernando S.V. de Carvalho, Luiz Carlos 
Martins Podzwato, e Darci Zanlorenssi. Dando segui-
mento, o Senhor Presidente registrou a presença no 
Plenário do Deputado Eliseu Padilha, ex-Ministro dos 
Transportes, convidou-o para compor a mesa e pas-
sou-lhe a palavra. Em seguida, o Senhor Presidente 
franqueou a palavra aos Doutores Eloi Pedro Ribas 
Martins, representante da Associação Nacional dos 
Usuários dos Transportes de Cargas; Nelson Canan, 
Diretor-Presidente da SINCOOPAR; Nélio Botelho, 
Presidente do Movimento União Brasil Caminhoneiro; 
e José Roberto Ricken, Superintendente da OCEPAR. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente, obedecendo a or-
dem de inscrição, concedeu a palavra aos Senhores 
Deputados Zonta, Almir Sá, João Grandão, e Gervásio 
Silva. Dando seguimento, o Senhor Presidente cedeu 
a palavra aos Doutores Roberto Queiroga, Superinten-
dente da ACEBRA e Dorival Bartzike, Diretor-Presidente 
da COOPERCAF. Em seguida, o Senhor Presidente 
franqueou a palavra, para respostas, aos Doutores 
José Alexandre Nogueira de Resende, Percival Jato-
bá, e José Manoel Pombo. Dando prosseguimento, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Deputado 
Cezar Silvestre, aos Doutores Nelson Canan e Darci 
Zanlorenssi e ao Deputado Gervásio Silva. Finalizando, 
o Senhor Presidente convidou os Senhores Deputados 
a participarem da Reunião Ordinária a se realizar dia 
sete de dezembro, às dez horas, neste mesmo Ple-
nário, agradeceu a presença de todos e encerrou os 
trabalhos às dezessete horas e vinte e nove minutos. 
O inteiro teor foi gravado, passando o arquivo de áudio 
a integrar o acervo documental desta reunião. A degra-
vação só será feita mediante solicitação escrita. E para 
constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente 
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Ronaldo Caiado, e publi-
cada no Diário da Câmara dos Deputados. 

Ata da Quadragésima Sétima Reunião Ordiná-
ria realizada em sete de dezembro de 2005

Às dez horas e cinqüenta e nove minutos do dia 
sete de dezembro de dois mil e cinco, reuniu-se a Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural, no Plenário 6 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Depu-
tado Ronaldo Caiado, Presidente, para a realização 
de reunião ordinária destinada à discussão e votação 
das matérias constantes da Pauta nº 25/05. O Livro de 
Presença registrou o comparecimento dos Deputados: 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 01463 

– Titulares: Ronaldo Caiado – Presidente; Luis Carlos 
Heinze, Francisco Turra e Assis Miguel do Couto – Vice-
Presidentes; Abelardo Lupion, Almir Sá, Anivaldo Vale, 
Anselmo, Carlos Melles, Cezar Silvestri, Dilceu Spe-
rafico, Dr. Rodolfo Pereira, Enéas, Gervásio Oliveira, 
Iberê Ferreira, João Grandão, João Lyra, Josias Go-
mes, Moacir Micheletto, Nélio Dias, Nelson Marquezelli, 
Orlando Desconsi, Osvaldo Coelho, Vander Loubet, 
Waldemir Moka, Wilson Cignachi, Xico Graziano, Zé 
Gerardo, Zé Lima e Zonta; – Suplentes: Afonso Hamm, 
Antonio Carlos Mendes Thame, Carlos Alberto Leréia, 
Cláudio Rorato, Eduardo Sciarra, Geraldo Thadeu, 
Guilherme Menezes, Josué Bengtson, Julio Semeghi-
ni, Lael Varella, Nelson Meurer, Odair Cunha, Pedro 
Chaves, Sérgio Caiado e Vadinho Baião. Deixaram de 
comparecer os Deputados Adão Pretto, Alexandre 
Maia, Carlos Batata, Carlos Dunga, Heleno Silva, Ká-
tia Abreu, Leandro Vilela, Luciano Leitoa, Odílio Bal-
binotti e Wellington Fagundes. Justificou a ausência o 
Deputado Leandro Vilela. ABERTURA: Havendo nú-
mero regimental, o senhor Presidente declarou abertos 
os trabalhos e determinou a leitura das Atas da Qua-
dragésima Segunda Reunião Ordinária, da Quadragé-
sima Terceira Reunião Ordinária, da Quadragésima 
Quarta Reunião Ordinária Audiência pública e da Qua-
dragésima Quinta Reunião Ordinária Audiência Públi-
ca, que foi dispensada a requerimento aprovado do 
Deputado Abelardo Lupion. Submetida à discussão e 
votação, as Atas foram aprovadas unanimemente. EX-
PEDIENTE: Em seguida, o Presidente cientificou ao 
Plenário que, em vinte e três de novembro do corren-
te distribuiu o Projeto de Lei nº 6.921/02 ao Deputado 
Josué Bengtson. O Presidente deu conhecimento ao 
Plenário da cópia do Ofício nº 5828/05/GP/MA, justi-
ficando a ausência do Deputado Josué Bengtson, por 
estar em missão oficial, no dia dezesseis de novembro 
do corrente. ORDEM DO DIA: Iniciada a Ordem do 
Dia, o Presidente declarou abertos os trabalhos e sub-
meteu à apreciação os itens constantes da Pauta: A 
– Requerimentos: 1) REQUERIMENTO Nº 410/2005 
– do Deputado Xico Graziano, Requer que a Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural solicite ao Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior a imediata suspensão 
dos financiamentos do BNDES às empresas do ramo 
de frigoríficos bovinos, citadas em reunião desta Co-
missão. O autor defendeu o requerimento. Submetido 
à discussão e votação, o requerimento foi aprovado 
unanimemente; B – Proposições Sujeitas à Apreciação 
do Plenário: – ORDINÁRIA: 2) PROJETO DE LEI Nº 
1.876/99 – do Sr. Sérgio Carvalho – que “dispõe sobre 
Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, 
exploração florestal e dá outras providências”. (Apen-

sado: PL 4524/2004). RELATOR: Deputado MOACIR 
MICHELETTO. PARECER: pela rejeição deste e do PL 
4524/2004, apensado. Vista ao Deputado João Gran-
dão, em 19/10/2005. Em virtude da ausência do relator, 
naquele momento, o Presidente solicitou a leitura do 
parecer ao Deputado Xico Graziano. Submetido à dis-
cussão e votação, o parecer do relator foi aprovado 
unanimemente; 3) PROJETO DE LEI Nº 5.422/05 – do 
Sr. Lael Varella – que “dispõe sobre reajuste de parâ-
metros, índices e indicadores de produtividade para 
fins de Reforma Agrária”. (Apensado: PL 5946/2005). 
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. PARE-
CER: pela aprovação deste e pela rejeição do PL 
5946/2005, apensado. Adiada a discussão por acordo 
dos Srs. Líderes, por 5 sessões, em 21/09/2005. Foi 
apresentado à Mesa Requerimento de retirada de pau-
ta deste projeto. Encaminhou a votação do requeri-
mento o Deputado Xico Graziano. Submetido à votação, 
o requerimento de retirada de pauta do projeto foi apro-
vado unanimemente. Logo após, O Deputado Xico 
Graziano solicitou ao Presidente que encaminhe ofício 
aos Ministros de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário consul-
tando-os a posição do Governo sobre a matéria. C – 
Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões: – ORDINÁRIA: 4) PROJETO DE LEI Nº 
3.218/04 – do Sr. Dr. Ribamar Alves – que “reserva 
10% das parcelas dos programas de assentamento de 
trabalhadores do Poder Executivo Federal, aos técni-
cos em ciências agrárias”. (Apensado: PL 4994/2005). 
RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA. PARECER: 
pela rejeição deste e pela aprovação do PL 4994/2005, 
apensado, com emenda. Vista ao Deputado João Gran-
dão, em 14/09/2005. O Deputado João Grandão apre-
sentou voto em separado em 20/09/2005. Em virtude 
da ausência do relator, o Presidente retirou a matéria 
de pauta; 5) PROJETO DE LEI Nº 4.415/04 – do Sr. 
Enio Bacci – que “dispõe sobre a criação do Fundo 
Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresárias 
Rurais, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
GERVÁSIO OLIVEIRA. PARECER: pela aprovação 
deste, da Emenda de Relator 1 da CDEIC, da Emenda 
de Relator 2 da CDEIC, da Emenda de Relator 3 da 
CDEIC, e da Emenda de Relator 4 da CDEIC. Confor-
me solicitação, foi concedida vista ao Deputado João 
Grandão; 6) PROJETO DE LEI Nº 2.776/00 – do Sr. 
Confúcio Moura – que “altera os limites da Floresta 
Nacional do Bom Futuro, no Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado DR. RODOLFO PEREIRA. PA-
RECER: pela aprovação, com emenda. Adiada a Dis-
cussão, em 28/03/2001.Conforme solicitação, foi con-
cedida vista ao Deputado Orlando Desconsi. Prosse-
guindo, o Presidente suspendeu a sessão, às onze 



01464 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

horas e dezoito minutos, e convidou os Líderes dos 
Partidos que compõem este Órgão Técnico para defi-
nir os itens de consenso desta pauta. Reaberta a ses-
são às onze horas e vinte e sete minutos, o Presiden-
te anunciou os demais itens da pauta: 7) PROJETO 
DE LEI Nº 5.124/05 – do Sr. Devanir Ribeiro – que 
“acresce dispositivos à Lei nº 8.929, de 22 de agosto 
de 1994, que “institui a Cédula de Produto Rural e dá 
outras providências””. RELATOR: Deputado ZONTA. 
PARECER: pela rejeição. Conforme solicitação, foi 
concedida vista ao Deputado João Grandão; 8) PRO-
JETO DE LEI Nº 1.398/03 – do Sr. Lobbe Neto – que 
“estabelece critérios para a produção e a comerciali-
zação de álcool hidratado pelas unidades produtoras, 
com capacidade de até 5.000 litros / dia, e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado CARLOS ALBER-
TO LERÉIA. PARECER: pela aprovação deste. Con-
forme solicitação, foi concedida vista ao Deputado João 
Grandão; 9) PROJETO DE LEI Nº 3.113/04 – do Sr. 
Antonio Cambraia – que “altera a alínea b, do inciso I, 
do art. 7º da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003”. 
(Apensados: PL 3144/2004 e PL 3539/2004). RELA-
TOR: Deputado OSVALDO COELHO. PARECER: pela 
rejeição deste, e do PL 3144/2004, apensado, e pela 
aprovação do PL 3539/2004, apensado. O Deputado 
Xico Graziano apresentou requerimento de retirada de 
pauta desta matéria. Submetido à votação, o requeri-
mento foi aprovado unanimemente; 10) PROJETO DE 
LEI Nº 5.596/05 – do Sr. Edison Andrino – que “altera 
a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, para es-
tender a concessão do benefício do seguro-desem-
prego, durante o período de defeso, ao pescador pro-
fissional que exerça a atividade pesqueira como em-
pregado em empresa de pesca”. (Apensado: PL 
6179/2005). RELATOR: Deputado ZONTA. PARECER: 
Parecer com Complementação de Voto, Dep. Zonta 
(PP-SC), pela aprovação deste e pela rejeição do PL 
6179/2005, apensado. Em virtude da ausência do re-
lator, naquele momento, o Presidente solicitou ao Depu-
tado Xico Graziano a leitura do parecer. Submetido à 
discussão e votação, o parecer do relator, com com-
plementação de voto, foi aprovado unanimemente; 11) 
PROJETO DE LEI Nº 5.768/05 – do Sr. Osório Adria-
no – que “altera disposições da Lei nº 8.171, de 17 de 
janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola, 
estabelecendo a equivalência em produto dos valores 
pecuniários transacionados nas operações de crédito 
rural relativas ao custeio”. RELATOR: Deputado ALE-
XANDRE MAIA. PARECER: pela aprovação, com subs-
titutivo. O Presidente retirou a matéria de pauta de 
ofício. Prosseguindo, o Presidente informou ao Plená-
rio que foram apresentados à Mesa os seguintes re-
querimentos EXTRAPAUTA e consultou o Plenário, 

obtendo sua aquiescência, se estes apoiavam a vota-
ção do requerimento pelo processo simbólico. Logo 
após, o Presidente anunciou o próximo item: EXTRA-
PAUTA: 12) REQUERIMENTO Nº 412/05 – do Sr. Dr. 
Rodolfo Pereira e outros – que “requeremos, nos ter-
mos do art. 52, § 5º, do Regimento Interno, ouvido o 
Plenário desta Comissão, a votação extrapauta do 
Requerimento que solicita a relação dos empréstimos 
concedidos ao Grupo Friboi, de 1998 a 2005, pelo BN-
DES”. O autor encaminhou a matéria. Submetido à 
votação, o requerimento foi aprovado unanimemente; 
13) REQUERIMENTO Nº 413/05 – do Sr. Dr. Rodolfo 
Pereira – que “requeiro, nos termos regimentais, que 
a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural solicite ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES a 
relação completa de empréstimos concedidos ao Gru-
po Friboi, de 2002 a 2005, informando data, valor e 
destinação”. O autor defendeu o requerimento. Discu-
tiu a matéria o Deputado Orlando Desconsi, que su-
geriu ampliar o prazo de pesquisa para mil novecentos 
e noventa e oito. Consultado sobre a proposta do Depu-
tado Orlando Desconsi o autor acatou-a. Submetido à 
votação, o requerimento foi aprovado unanimemente. 
Prosseguindo, o Deputado Abelardo Lupion informou 
aos presentes que entregou a Proposta de Fiscaliza-
ção e Controle, de sua autoria, que “Propõe que a 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural averigúe o surgimento de Fe-
bre Aftosa no Estado do Paraná” à Secretaria da Co-
missão e solicitou apoio dos membros para apreciação 
dos fatos nela informados. Em resposta, o Presidente 
informou-o de que a Proposta de Fiscalização e Con-
trole será encaminhada de imediato à Mesa desta Casa 
para ser numerada e assim prosseguir os trâmites 
normais. Continuando, usaram da palavra os Depu-
tados Cezar Silvestri, que apoiou a apresentação da 
Proposta de Fiscalização e Controle; Zonta, Moacir 
Micheletto, que sugeriu a subscrição dos Deputados 
da Bancada do Paraná à proposta; Xico Graziano, que 
questionou sobre que ponto de vista técnico ou políti-
co o governo está dando à matéria; Francisco Turra, 
que apoiou e apresentação da proposta; e Orlando 
Desconsi, que apoiou a apresentação da matéria e 
ratificou ser importante a investigação sobre o fato. O 
Deputado Abelardo Lupion agradeceu as manifesta-
ções recebidas de seus antecessores, explicou que o 
propósito da apresentação da Proposta de Fiscaliza-
ção e Controle é apurar a realidade do fatos ali discri-
minado e acolheu a subscrição dos Deputados que 
queiram ser co-autores. Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente encerrou os trabalhos às doze horas e 
quatorze minutos, antes, porém, convidou os membros 
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a participarem da Reunião Ordinária Audiência Públi-
ca, amanhã, dia oito de dezembro do corrente, quinta-
feira, no Plenário seis desta Casa, às dez horas. E para 
constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, Secretário, lavrei 
a presente ATA, que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. – Deputado 
Ronaldo Caiado, Presidente. 

Ata da Quadragésima Oitava Reunião Ordiná-
ria Audiência Pública realizada em 08 de dezembro 
de 2005

Às onze horas e oito minutos do dia oito de de-
zembro de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimen-
to Rural, no Plenário 06 do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Ronaldo Caiado – Presidente; Luis Carlos Heinze e 
Francisco Turra – Vice-Presidentes; Abelardo Lupion, 
Alexandre Maia, Almir Sá, Carlos Batata, Carlos Dun-
ga, Cezar Silvestri, Dilceu Sperafico, Dr. Rodolfo Pe-
reira, Enéas, João Grandão, João Lyra, Josias Gomes, 
Moacir Micheletto, Orlando Desconsi, Vander Loubet, 
Waldemir Moka e Zé Lima – Titulares; Antonio Carlos 
Mendes Thame, Eduardo Sciarra, Guilherme Menezes, 
Josué Bengtson, Marcelino Fraga, Mauro Lopes, Nel-
son Meurer, Odair Cunha, Pompeo de Mattos, Rose de 
Freitas e Vadinho Baião – Suplentes. Compareceram 
também os Deputados Darcísio Perondi, Elimar Máximo 
Damasceno, Geraldo Resende e Romel Anizio, como 
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados 
Adão Pretto, Anivaldo Vale, Anselmo, Assis Miguel do 
Couto, Carlos Melles, Gervásio Oliveira, Heleno Silva, 
Iberê Ferreira, Kátia Abreu, Leandro Vilela, Luciano Lei-
toa, Nélio Dias, Nelson Marquezelli, Odílio Balbinotti, 
Osvaldo Coelho, Wellington Fagundes, Wilson Cignachi, 
Xico Graziano, Zé Gerardo e Zonta. O Senhor Presi-
dente, Deputado Ronaldo Caiado, declarou abertos os 
trabalhos, cumprimentou a todos e esclareceu aos pre-
sentes que essa reunião se destinava a debater sobre 
as “providências que estão sendo tomadas para evitar 
que a gripe aviária chegue ao Brasil”. Na seqüência, o 
Senhor Presidente convidou para comporem a Mesa o 
Senhor Deputado Saraiva Felipe – Ministro de Estado 
da Saúde e o Doutor Jarbas Barbosa – Secretário de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Dando 
início aos trabalhos, o Senhor Presidente explicitou as 
regras dos debates e passou a palavra, para exposi-
ção inicial, ao Senhor Ministro da Saúde e ao Doutor 
Jarbas Barbosa. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
cedeu a palavra ao Deputado Moacir Micheletto um 
dos autores do requerimento que gerou a presente 
audiência. Em seguida, o senhor Presidente passou 
a presidência dos trabalhos ao Senhor Deputado Luis 

Carlos Heinze, que franqueou a palavra aos Senhores 
Deputados Ronaldo Caiado e Waldemir Moka. Dando 
seguimento, o Senhor Presidente registrou a presença 
no Plenário e concedeu a palavra ao Senador Gilber-
to Mestrinho e, na seqüência, ao Senhor Deputado 
Francisco Turra. Reassumindo a Presidência, o Se-
nhor Deputado Ronaldo Caiado passou a palavra, para 
respostas, ao Senhor Ministro da Saúde e ao Doutor 
Jarbas Barbosa. Prosseguindo, o senhor Presidente 
cedeu a palavra, obedecendo a ordem de inscrição, 
ao Senhores Deputados Dr. Rodolfo, Waldemir Moka 
e Darcísio Perondi. Em seguida, o Senhor Presidente 
franqueou a palavra, para respostas e considerações 
finais ao Senhor Ministro da Saúde e ao Doutor Jarbas 
Barbosa. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra, pela ordem, ao Senhor Deputado 
Mauro Lopes. Finalizando, o Senhor Presidente convi-
dou os Senhores Deputados a participarem da Reu-
nião Extraordinária a se realizar imediatamente após 
a presente audiência, neste mesmo Plenário, agrade-
ceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às 
doze horas e cinqüenta e nove minutos. O inteiro teor 
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
acervo documental desta reunião. A degravação só 
será feita mediante solicitação escrita. E para cons-
tar, eu, Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Ronaldo Caiado, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

Ata da Quadragésima Nona Reunião Extraor-
dinária realizada em oito de dezembro de 2005

Às treze horas do dia oito de dezembro de dois mil 
e cinco, reuniu-se a Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, no Plenário 
6 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presi-
dência do Deputado Ronaldo Caiado, Presidente, para 
a realização de reunião ordinária destinada à discussão 
e votação das matérias constantes da Pauta nº 26/05. 
O Livro de Presença registrou o comparecimento dos 
Deputados: – Titulares: Ronaldo Caiado – Presiden-
te; Luis Carlos Heinze e Francisco Turra – Vice-Pre-
sidentes; Abelardo Lupion, Alexandre Maia, Almir Sá, 
Carlos Batata, Carlos Dunga, Cezar Silvestri, Dilceu 
Sperafico, Dr. Rodolfo Pereira, Enéas, João Grandão, 
João Lyra, Josias Gomes, Moacir Micheletto, Nelson 
Marquezelli, Orlando Desconsi, Vander Loubet, Wal-
demir Moka e Zé Lima; – Suplentes: Antonio Carlos 
Mendes Thame, Eduardo Sciarra, Guilherme Menezes, 
Josué Bengtson, Marcelino Fraga, Mauro Lopes, Nel-
son Meurer, Odair Cunha, Pompeo de Mattos, Rose de 
Freitas e Vadinho Baião. Deixaram de comparecer os 
Deputados Adão Pretto, Anivaldo Vale, Anselmo, Assis 
Miguel do Couto, Carlos Melles, Gervásio Oliveira, He-
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leno Silva, Iberê Ferreira, Kátia Abreu, Leandro Vilela, 
Luciano Leitoa, Nélio Dias, Odílio Balbinotti, Osvaldo 
Coelho, Wellington Fagundes, Wilson Cignachi, Xico 
Graziano, Zé Gerardo e Zonta. ABERTURA: Haven-
do número regimental, o senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos. EXPEDIENTE: Em seguida, o 
Presidente cientificou ao Plenário que, em sete de de-
zembro do corrente distribuiu a Proposta de Fiscaliza-
ção e Controle ao Deputado Cezar Silvestri; e dia oito 
de dezembro do corrente distribuiu os Projetos de Lei 
nº 6.216/05 e 5.703/05 aos Deputados Xico Graziano 
e Zonta, respectivamente. ORDEM DO DIA: Iniciada 
a Ordem do Dia, o Presidente submeteu à apreciação 
os itens constantes da Pauta: A – Proposições Sujeitas 
à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: 1) PRO-
POSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 111/05 
– dos Srs. Abelardo Lupion e outros – que “propõe que 
a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural averigúe o surgimento de Fe-
bre Aftosa no Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado 
CEZAR SILVESTRI. PARECER: pela implementação, 
nos termos do plano de execução e metodologia de 
avaliação apresentado. O relator leu o parecer. Discuti-
ram a matéria o Relator e os Deputados João Grandão 
e Carlos Batata. Submetido à votação, o parecer prévio 
do relator foi aprovado unanimemente. Continuando, o 
Presidente informou ao Plenário que foram apresenta-
dos à Mesa os seguintes requerimentos EXTRAPAUTA 
e consultou o Plenário, obtendo sua aquiescência, se 
estes apoiavam a votação do requerimento pelo pro-
cesso simbólico. Logo após, o Presidente anunciou 
o próximo item: 2) REQUERIMENTO Nº 415/05 – do 
Sr. Cezar Silvestri e outros – que “requeremos, nos 
termos do art. 52, § 5º, do Regimento Interno, ouvido 
o Plenário desta Comissão, a votação extrapauta do 
Requerimento de autoria do Deputado Cezar Silvestri, 
que solicita seja realizada reunião de audiência pública, 
para averiguar o surgimento de Febre Aftosa no Pana-
rá”. O autor enncaminhou o requerimento. Submetido à 
votação, o requerimento foi aprovado unanimemente; 
3) REQUERIMENTO Nº 414/05 – do Sr. Cezar Silvestri 
– que “requer que a Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, promova Au-
diência Pública para averiguar o surgimento de Febre 
Aftosa no Paraná”. O autor defendeu o requerimento. 
Durante a discussão, foi acordado entre os membros 
a possibilidade de inclusão de convidado a ser indica-
do pelo Deputado Assis Miguel do Couto. Submetido à 
votação, o requerimento foi aprovado unanimemente. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 
os trabalhos às treze horas e vinte e um minutos, an-
tes, porém, convidou os membros a participarem da 
Reunião Ordinária Audiência Pública, terça-feira, dia 

treze de dezembro do corrente, no Plenário seis desta 
Casa, às quatorze horas. E para constar, eu, Moizes 
Lobo da Cunha, Secretário, lavrei a presente ATA, 
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. – Deputado Ronaldo Caia-
do, Presidente.

Ata da Qüinquagésima Reunião Ordinária (Au-
diência Pública) realizada em treze de dezembro 
de 2005

Às quatorze horas e quarenta e um minutos do 
dia treze de dezembro de dois mil e cinco, reuniu-se 
a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, no Plenário 06 do Anexo II 
da Câmara dos Deputados, com a presença dos Se-
nhores Deputados Ronaldo Caiado – Presidente; Luis 
Carlos Heinze e Assis Miguel do Couto – Vice-Presi-
dentes; Abelardo Lupion, Almir Sá, Cezar Silvestri, Dil-
ceu Sperafico, Dr. Rodolfo Pereira, Enéas, João Lyra, 
Kátia Abreu, Moacir Micheletto, Nélio Dias, Nelson 
Marquezelli, Vander Loubet, Waldemir Moka e Zonta 
– Titulares; Afonso Hamm, Alberto Fraga, Betinho Ro-
sado, Carlos Alberto Leréia, Dr. Francisco Gonçalves, 
Eduardo Sciarra, Félix Mendonça, Josué Bengtson, 
Odair Cunha e Reginaldo Lopes – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Adão Pretto, Alexandre 
Maia, Anivaldo Vale, Anselmo, Carlos Batata, Carlos 
Dunga, Carlos Melles, Francisco Turra, Gervásio Olivei-
ra, Heleno Silva, Iberê Ferreira, João Grandão, Josias 
Gomes, Leandro Vilela, Luciano Leitoa, Odílio Balbi-
notti, Orlando Desconsi, Osvaldo Coelho, Wellington 
Fagundes, Wilson Cignachi, Xico Graziano, Zé Gerardo 
e Zé Lima. O Senhor Presidente, Deputado Ronaldo 
Caiado, declarou abertos os trabalhos, cumprimentou 
a todos e esclareceu aos presentes que essa reunião 
se destinava a “Averiguar o Surgimento de Febre Af-
tosa no Estado do Paraná(Proposta de Fiscalização e 
Controle nº 111/2005)”. Na seqüência, o Senhor Pre-
sidente convidou para comporem a Mesa os Doutores 
Gabriel Alves Maciel – Secretário de Defesa Agrope-
cuária – SDA/MAPA; Jamil Gomes de Souza – Coor-
denador-Geral de Combate às Doenças-CGCD/MAPA; 
Tânia Maria de Paula Lyra – Diretora de Programas 
da Área Animal – MAPA; Professor Raimundo Alberto 
Tostes -Coordenador do Curso de Medicina Veterinária 
do Centro Universitário de Maringá – CESUMAR/PR; 
Professor Amauri Alfieri – Doutor em Virologia Animal 
da Universidade Estadual de Londrina – UEL/PR; Sil-
mar Pires Bürer – Secretário-Executivo do Conselho 
Estadual de Sanidade Agropecuária – CONESA/PR; 
Felisberto Queiroz Baptista – Chefe do Departamento 
de Fiscalização e Defesa Agropecuária do Paraná; e 
Maria do Carmo Pessoa Silva – Chefe da Seção de Epi-
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demiologia do Departamento de Fiscalização e Defesa 
Agropecuária do Paraná. Dando início aos trabalhos, 
o Senhor Presidente explicitou as regras dos debates, 
leu emails, recebidos pela Presidência da Comissão, 
de justificação de ausência de convidados, e passou 
a palavra, para exposição inicial, aos Doutores Gabriel 
Alves Maciel, Jamil Gomes de Souza, Tânia Maria de 
Paula Lyra, Raimundo Alberto Tostes, Amauri Alfieri e 
Felisberto Queiroz Baptista. Na seqüência, o Senhor 
Presidente passou a Presidência dos trabalhos ao 
Deputado Assis Miguel do Couto que cedeu a palavra 
ao senhor Deputado Cezar Silvestri, autor do Reque-
rimento que gerou a presente Audiência e Relator da 
PFC nº 111/2005. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
Deputado Assis Miguel do Couto, pela ordem, conce-
deu a palavra ao Senhor Deputado Waldemir Moka. 
Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra, 
para respostas, ao Doutor Jamil Gomes de Souza. Re-
assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Ronaldo 
Caiado concedeu a palavra, obedecendo a ordem de 
inscrição, aos Senhores Deputados Cezar Silvestri, 
Abelardo Lupion, autor da PFC nº 111/2005, Eduardo 
Sciarra e Dilceu Sperafico. Dando prosseguimento, o 
Senhor Presidente passou a palavra para respostas aos 
Doutores Jamil Gomes de Souza, Felizberto Queiroz 
Baptista, Silmar Pires Bürer, Tânia Maria de Paula Lyra, 
Raimundo Alberto Tostes e Maria do Carmo Pessoa 
Silva. Em seguida, o Senhor Presidente cedeu a palavra 
ao Senhor Deputado Moacir Micheletto. Prosseguindo, 
o Senhor Presidente passou a Presidência dos traba-
lhos ao Deputado Zonta, que franqueou a palavra ao 
Deputado Ronaldo Caiado. Na seqüência, o Senhor 
Presidente, Deputado Zonta, concedeu a palavra ao 
Senhor Deputado Cezar Silvestri. Reassumindo a Pre-
sidência, o Senhor Deputado Ronaldo Caiado passou a 
palavra, para respostas finais, ao Doutor Jamil Gomes 
de Souza e transferiu a Presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Abelardo Lupion. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente, Deputado Abelardo Lupion, con-
cedeu a palavra para respostas e considerações finais 
aos Doutores Gabriel Alves Maciel, Tânia Maria de 
Paula Lyra, Raimundo Alberto Tostes e Amauri Alfieri. 
Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra 
ao Senhor Deputado Cezar Silvestre e, para respostas, 
aos Doutores Amauri Alfieri e Raimundo Alberto Tostes. 
Finalizando, o Senhor Presidente convidou os Senho-
res Deputados a participarem da Reunião Deliberativa 
Ordinária a se realizar amanhã, dia quatorze, às dez 
horas, neste mesmo Plenário, agradeceu a presença 
de todos e encerrou os trabalhos às vinte horas e seis 
minutos. O inteiro teor foi gravado, passando o arquivo 
de áudio a integrar o acervo documental desta reunião. 
A degravação só será feita mediante solicitação escri-

ta. E para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Ronaldo Caiado, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Quadragésima Segunda Reunião Ordi-
nária realizada em 03 de agosto de 2005

Às dez horas e cinqüenta e quatro minutos do 
dia três de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos 
Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Pre-
sidente; Ademir Camilo, Antonio Cruz, Benedito de 
Lira, Bosco Costa, Cleonâncio Fonseca, Darci Coelho, 
Edmar Moreira, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Jefferson 
Campos, João Almeida, João Paulo Cunha, José Edu-
ardo Cardozo, Luiz Carlos Santos, Luiz Eduardo Gre-
enhalgh, Mário Negromonte, Mendes Ribeiro Filho, 
Michel Temer, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair 
Cunha, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Professor 
Luizinho, Robson Tuma, Sandra Rosado, Sérgio Mi-
randa, Sigmaringa Seixas, Wagner Lago, Zenaldo 
Coutinho e Zulaiê Cobra – Titulares; Agnaldo Muniz, 
Alceste Almeida, Alex Canziani, Alexandre Cardoso, 
Almeida de Jesus, André de Paula, Ann Pontes, Ary 
Kara, Átila Lira, Badu Picanço, Celso Russomanno, 
Colbert Martins, Fernando Coruja, Iriny Lopes, Isaías 
Silvestre, Jaime Martins, João Fontes, Léo Alcântara, 
Leonardo Picciani, Luciano Zica, Luiz Couto, Mauro 
Benevides, Mauro Lopes, Moraes Souza, Moroni Tor-
gan, Pedro Irujo, Ricardo Barros, Sandes Júnior e Sar-
ney Filho – Suplentes. Compareceu também o Depu-
tado Gonzaga Patriota. Deixaram de comparecer os 
Deputados Alceu Collares, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Carlos Mota, Carlos Rodrigues, Cezar Schirmer, 
Ibrahim Abi-Ackel, Jamil Murad, José Divino, José 
Mentor, José Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard, 
Jutahy Junior, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício 
Rands, Ney Lopes, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Reginaldo Germano, Roberto Freire, Vic Pires Franco, 
Vicente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Rocha e Wil-
son Santiago. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu 
à apreciação a Ata da quadragésima primeira reunião 
ordinária, realizada em seis de julho. O Deputado Ze-
naldo Coutinho requereu dispensa da leitura da Ata. 
Em votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. EX-
PEDIENTE: 1 – Correspondência do Deputado José 
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Eduardo Cardozo justificando sua ausência à reunião 
de cinco de julho do corrente por estar participando da 
reunião da CPMI dos Correios. 2 – Correspondência 
do Deputado Jamil Murad justificando sua ausência 
às reuniões de cinco e seis de julho do corrente por 
estar participando da reunião da CPMI dos Correios. 
3 – Correspondência da Deputada Juíza Denise Fros-
sard justificando sua ausência à reunião de cinco de 
julho do corrente por estar participando da reunião da 
CPMI dos Correios. 4 – Correspondência do Deputado 
Zenaldo Coutinho justificando sua ausência à reunião 
de trinta de junho do corrente em virtude de compro-
missos político-partidários no Estado do Pará. 5 – Cor-
respondência do Deputado Jefferson Campos justifi-
cando sua ausência às reuniões de vinte e nove e 
trinta de junho do corrente por estar participando da 
54ª Convenção Nacional da Igreja do Evangelho Qua-
drangular em Foz do Iguaçu – PR. 6 – Correspondên-
cia da Deputada Edna Macedo justificando sua ausên-
cia às reuniões de seis e sete de junho por estar acom-
panhando seu marido com problemas de saúde. 7 – 
Correspondência do Governo do Estado de Santa 
Catarina manifestando apoio ao PL 5.524/05 que “dis-
põe sobre a instituição de concurso de prognóstico 
destinado ao desenvolvimento da prática desportiva, 
a participação de entidades desportivas da modalida-
de futebol nesse concurso, o parcelamento de débitos 
tributários e para com o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS, e dá outras providências”. 8 – Cor-
respondência da Comissão Pastoral da Terra encami-
nhando os documentos Violência das liminares de 
reintegração de posse e Moratória para o Cerrado Bra-
sileiro, aprovados pelo II Congresso Nacional da Co-
missão Pastoral da Terra, realizado na Cidade de Goi-
ás, de quatorze a dezoito de julho. 9 – Correspondên-
cia do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, 
Ministro Edson Vidigal, manifestando o posicionamen-
to do STJ à PEC 358/05. 10 – Correspondência do 
Deputado Paulo Rocha, Líder do PT, indicando o Depu-
tado Dr. Rosinha para integrar a Comissão, como mem-
bro suplente, em substituição ao Deputado João Gran-
dão. 11 – Ofício da Câmara Municipal de Bebedouro 
– SP, encaminhando Moção nº 46/05, em apoio ao PL 
4.718/04 que “regulamenta o art. 14 da Constituição 
Federal, em matéria de plebiscito, referendo e iniciati-
va popular”. 12 – Comunicado ao plenário de que o 
item quarenta e sete, PEC 415/05, fora apensado à 
PEC 216/03, que seria incluída em pauta para a pró-
xima reunião. ORDEM DO DIA: 1 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.399/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 206/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 

de Desterro a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Quiterianópolis, Estado do Ce-
ará”. RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 
por unanimidade. 2 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.404/04 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 221/2004) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação de Rádio Comunitária – ARC a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Itapetim, Estado de Pernambuco”. RELATOR: 
Deputado ODAIR CUNHA. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 3 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.421/04 – da Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
288/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e Comunitária Luiz Moraes a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vi-
cência, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado 
ODAIR CUNHA. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 4 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.498/04 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 97/2003) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Legal-
Cat Catanduva Comunicações Ltda – ME para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, na cidade de Pirangi, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 5 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.517/04 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 327/2004) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Bodoquena-ACB 
– Denominada FM Comunitária da Bodoquena a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Bodoquena, Estado do Mato Grosso do Sul”. RE-
LATOR: Deputado ODAIR CUNHA. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 6 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.540/04 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 342/2004) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Pho-
enix FM Novo Cruzeiro para o Desenvolvimento Artís-
tico Cultural a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
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munitária na cidade de Novo Cruzeiro, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FI-
LHO. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
a Redação Final por unanimidade. 7 – REDAÇÃO FI-
NAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.574/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 227/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural para 
Difusão das Tradições e Hábitos Luizenses a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Luís do Paraitinga, Estado São Paulo”. RELATOR: 
Deputado ODAIR CUNHA. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 8 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.599/05 – da Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
668/2001) – que “aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Cidade de Piancó Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, na cidade de Piancó, Estado da Paraíba”. RE-
LATOR: Deputado ODAIR CUNHA. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 9 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.603/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 235/2004) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de 
Independência – ACORDI a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Independência, 
Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 10 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.611/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 366/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Centro Comunitário de 
Radiodifusão de Santa Quitéria a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Quitéria, 
Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 11 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.616/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 480/2005) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Sistema Cas-
son de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci-
dade de Bicas, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: 
Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 

unanimidade. 12 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.670/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 490/2005) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à Fundação José Possidônio Peixoto, 
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, com fins exclusivamente educati-
vos, na cidade de Caucaia, Estado do Ceará”. RELA-
TOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 13 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 4.130/01 – do Sr. Orlando Fan-
tazzini – que “altera dispositivos da Lei nº 3.688, de 3 
de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais”. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 
por unanimidade. 14 – REDAÇÃO FINAL DO PRO-
JETO DE LEI Nº 4.628/01 – do Sr. Inácio Arruda – que 
“dispõe sobre o Programa Especial de Treinamento 
– PET e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
DARCI COELHO. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 15 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.373/01 
– da Sra. Celcita Pinheiro – que “denomina “Viaduto 
Colonizador Ênio Pipino” o viaduto situado no trevo de 
acesso à cidade de SINOP – MT, na BR-163”. RELA-
TOR: Deputado DARCI COELHO. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 16 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE LEI Nº 1.876/03 – do Sr. Colbert Martins – que “dá 
nova redação ao Art. 159 da Lei nº 9.503 de 23/09/1997 
(Código de Trânsito Brasileiro)”. (Apensado: PL 
2078/2003) RELATOR: Deputado DARCI COELHO. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 17 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE LEI Nº 2.866/04 – do Sr. Neucimar 
Fraga – que “institui o dia 5 de maio como o “Dia Na-
cional do Líder Comunitário””. RELATOR: Deputado 
DARCI COELHO. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 18 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.482/04 
– da Sra. Professora Raquel Teixeira – que “institui o 
Dia Nacional da Matemática” RELATOR: Deputado 
DARCI COELHO. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 19 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.945/04 
– do Sr. Manato – que “dá maior celeridade às ações 
judiciais de interesse difuso”. RELATOR: Deputado 
DARCI COELHO. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 20 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.042/04 
– do Poder Executivo – (MSC 471/2004) – que “auto-
riza o Poder Executivo a doar seis aeronaves T-25 à 
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Força Boliviana e seis à Força Aérea Paraguaia”. RE-
LATOR: Deputado DARCI COELHO. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 21 – PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 803/03 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 2908/2002) 
– que “aprova o ato que renova a concessão outorga-
da à Sociedade de Radiodifusão Padre Eduardo Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO GERMANO. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 22 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.509/04 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 309/2004) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Juti – ACODECAJ a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Juti, 
Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado 
IBRAHIM ABI-ACKEL. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 23 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.583/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 218/2004) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de 
Piquete a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Piquete, Estado São Paulo”. RE-
LATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLINO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 24 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.587/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
410/2004) – que “aprova o ato que autoriza o Centro 
de Serviços Socioeducativos e Técnico-Científicos para 
o Desenvolvimento Comunitário a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Solânea, Esta-
do da Paraíba”. RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 25 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.607/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 357/2004) – que “aprova o ato que 
autoriza ao Conselho das Associações ONGS e Rádio 
Comunitária de Moreilândia/PE a executar, pelo prazo 

de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Moreilândia, 
Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado CEZAR 
SCHIRMER. PARECER: pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
26 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.610/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 365/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Serrote Edu-
cativa a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Serrolândia, Estado da Bahia”. RELATOR: 
Deputado BOSCO COSTA. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 27 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.634/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
269/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Rádio Unisul FM – ACRU a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de União 
do Sul, Estado do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado 
WILSON SANTIAGO. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 28 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.643/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 393/2004) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária Rádio Ondas Verdes FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Tacuru, Estado 
do Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado RO-
BERTO MAGALHÃES. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 29 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.644/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 414/2004) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Sistema 
Plug de Comunicações Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci-
dade de Sarandi, Estado do Paraná”. RELATOR: Depu-
tado ZENALDO COUTINHO. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 30 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.648/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
406/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural de Radiodifusão Independente – ACRDI 
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a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Sebastião do Passé, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 31 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.650/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
389/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Nova Esperança de Promoção Social a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ma-
lhada de Pedras, Estado da Bahia”. RELATOR: Depu-
tado MAURO LOPES. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 32 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.657/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 454/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária Sócio Cultural dos Moradores de Itiúba – BA 
– ACSCMI a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Itiúba, Estado da Bahia”. RE-
LATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 33 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.658/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
436/2005) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Organizações So de Comunicação Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, na cidade de Penha, Estado de Santa Catari-
na”. RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 34 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.664/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 433/2005) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Gráfica e Editora Diário do Su-
doeste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, na cidade de Livramen-
to do Brumado, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 35 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.673/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
356/2004) – que “aprova o ato que outorga permissão 

à Rádio Club FM de Nova Aurora Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, na cidade de Nova Aurora, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 36 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.678/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 426/2004) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Mãe Rainha a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Independência, Es-
tado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado 
DARCI COELHO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
37 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.679/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 429/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de 
Difusão Comunitária de General Câmara a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ge-
neral Câmara, Estado do Rio Grande do Sul”. RELA-
TOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 38 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.688/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 412/2004) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Ivaiporã 
– ARCI a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Ivaiporã, Estado do Paraná”. RELA-
TOR: Deputado ADEMIR CAMILO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 39 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.689/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
401/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Beneficente Rural de São Sebastião 
do Paraíso a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de São Sebastião do Paraíso, Es-
tado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado BENE-
DITO DE LIRA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
40 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.693/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
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municação e Informática – (TVR 441/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Fundação Cultural Comu-
nitária “Educar” a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Patos de Minas, Estado de 
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 41 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.700/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 475/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Rádio Comunitária e Cultural 
de Adustina FM – MHz a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Adustina, Estado da 
Bahia”. RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRU-
DA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 42 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.703/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 478/2005) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Serrana FM Ltda para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Santo Amaro, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 43 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.706/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 487/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Obras Sociais Dom Bosco a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Irapuã, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado MÁRIO NEGRO-
MONTE. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 44 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.709/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 495/2005) – que “aprova o ato 
que outorga concessão à Maia & Oliveira Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Costa Rica, Estado do Mato Grosso 
do Sul”. RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 45 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.711/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 525/2005) – que “aprova o ato que au-

toriza a Associação Cultural Solidariedade Goianorte 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Goianorte, Estado de Tocantins”. RELATOR: 
Deputado MAURO LOPES. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 46 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.712/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
533/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural de Guimarães a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Guimarães, Es-
tado do Maranhão”. RELATOR: Deputado MENDES 
RIBEIRO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
47 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.718/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 369/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comu-
nitária Rosário/FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Moema, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado NELSON TRAD. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 48 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.722/05 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 423/2004) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Cultural Dixseptiense a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Gran-
de do Norte”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 49 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.725/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 462/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimen-
to Cultural e Artístico de Tibagi a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Tibagi, Estado 
do Paraná”. RELATOR: Deputado ROBERTO MAGA-
LHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 50 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.738/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
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e Informática – (TVR 543/2005) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação de Apoio à Comu-
nicação Cristã – FACC para executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Picos, Esta-
do do Piauí”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 51 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.744/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 505/2005) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Magia Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, na cidade de Não-Me-Toque, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado WILSON SAN-
TIAGO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 52 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.745/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 503/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a AMEI – Associação Comunitária Muni-
cipal Educacional e Informativa a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Aragarças, Es-
tado de Goiás”. RELATOR: Deputado ZENALDO COU-
TINHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 53 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.748/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 493/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural, Recreativa e Edu-
cacional de Cordeirópolis (ACRECO) a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Cordei-
rópolis, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
ADEMIR CAMILO. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 54 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.752/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 461/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza ao Conselho Comunitário 
de Desenvolvimento Social, Educacional e Econômico 
de Mauá – CODESEM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Mauá da Serra, Es-
tado do Paraná”. RELATOR: Deputado CEZAR SCHIR-
MER. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 55 – PROJE-

TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.753/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 459/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimen-
to Cultural e Artístico de Assaí a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Assaí, Estado 
do Paraná”. RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FON-
SECA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 56 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.754/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 452/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Cultural de 
Itagi a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Itagi, Estado da Bahia”. RELATOR: Depu-
tado DARCI COELHO. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. Os Deputados Luiz Carlos Santos, Luiz 
Couto, Leonardo Picciani, Zenaldo Coutinho, Roberto 
Magalhães e Luciano Zica requereram inversão da 
pauta para apreciação dos itens quarenta e três; cen-
to e doze, cento e quarenta e dois; quarenta; cento e 
quarenta e oito, cento e trinta e quatro; sessenta e três, 
cento e sete; cinqüenta e seis, cento e cinqüenta, res-
pectivamente. Foram os requerimentos aprovados pelo 
plenário da Comissão. 57 – PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO Nº 157/03 – do Sr. Luiz Carlos 
Santos e outros – que “convoca Assembléia de Revi-
são Constitucional e dá outras providências”. RELA-
TOR: Deputado MICHEL TEMER. PARECER: pela 
admissibilidade. Foi concedida vista conjunta aos Depu-
tados Luciano Zica, Roberto Magalhães e Paulo Ma-
galhães. Fez uso da palavra o Deputado Luiz Carlos 
Santos, autor da matéria. O Deputado Roberto Maga-
lhães assumiu a Presidência. 58 – PROJETO DE LEI 
Nº 6.915/02 – do Senado Federal – GERALDO CAM-
POS – (PLS 212/1999) – que “regulamenta a comer-
cialização de alimentos para lactentes e crianças de 
primeira infância e também a de produtos de puericul-
tura correlatos”. RELATOR: Deputado ANTONIO CAR-
LOS BISCAIA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. O Deputado Alceu 
Collares apresentou voto em separado. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 59 – PROJETO DE LEI Nº 127/03 – do Sr. 
Antonio Carlos Biscaia – que “dispõe sobre a efetiva-
ção de pagamentos e recebimentos da remuneração 
do trabalho e dos benefícios previdenciários efetuados 
mediante depósito bancário, por pessoa física ou jurí-
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dica, de direito público ou privado”. RELATOR: Depu-
tado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, 
do Substitutivo e da Subemenda da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público. O Deputado 
Sérgio Miranda procedeu à leitura do parecer em subs-
tituição ao Relator. Foi concedida vista ao Deputado 
Zenaldo Coutinho. 60 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.687/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
418/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Apuaê de Sananduva a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Sanan-
duva, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Depu-
tado ANTONIO CARLOS BISCAIA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 61 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.749/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
492/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária e Cultural Santa Cruz de Canoinhas 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina”. RE-
LATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. O Deputado An-
tônio Carlos Biscaia reassumiu a Presidência. 62 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 8/03 
– do Sr. Leonardo Picciani – que “dispõe sobre a inci-
dência do ICMS nas operações interestaduais relativas 
a petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos 
e gasosos dele derivados, e energia elétrica”. RELA-
TOR: Deputado CARLOS RODRIGUES. PARECER: 
pela admissibilidade. O Deputado Inaldo Leitão proce-
deu à leitura do parecer em substituição ao Relator. 
Discutiram a matéria os Deputados Luciano Zica, Pau-
lo Afonso, Zenaldo Coutinho e Luiz Couto. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 63 – PROJE-
TO DE LEI Nº 1.427/03 – do Sr. Lobbe Neto – que 
“acrescenta os incisos VI e VII, ao art. 1º, da Lei nº 
5.614, de 5 de outubro de 1970 e os incisos IV e V, ao 
art. 32 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994”. 
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, 
com emenda. Em 16/06/2005, foi concedida vista ao 
Deputado Inaldo Leitão. Em 06/07/2005, foi concedido 
prazo ao Relator, nos termos do art. 57, inciso XI, do 
Regimento Interno. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. Fez uso da 

palavra o Deputado Lobbe Neto, autor da matéria. 64 
– PROJETO DE LEI Nº 5.128/01 – do Sr. Narcio Ro-
drigues – que “denomina “Aeroporto de Uberaba – Má-
rio de Almeida Franco” o aeroporto da cidade de Ube-
raba, no Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
ZENALDO COUTINHO. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emen-
da. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. O Deputado Darci Coelho 
assumiu a Presidência. 65 – PROJETO DE LEI Nº 
1.383/03 – do Sr. Antônio Carlos Biscaia – que “altera 
os artigos 109 e 110 do Decreto – Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal”. RELATOR: 
Deputado ROBERTO MAGALHÃES. PARECER: pela 
constitucionalidade e juridicidade, com substitutivo, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. O Deputado Antônio Carlos Biscaia 
reassumiu a Presidência. 66 – PROJETO DE LEI Nº 
1.165/99 – do Poder Executivo – (MSC 772/1999) – que 
“altera dispositivo da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995 e estabelece a obrigatoriedade de as conces-
sionárias de serviços públicos oferecerem ao consu-
midor e ao usuário datas opcionais para o vencimento 
de seus débitos”. RELATOR: Deputado JOSÉ EDUAR-
DO CARDOZO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste e das Emendas 
da Comissão de Defesa do Consumidor. O Deputado 
Luiz Couto procedeu à leitura do parecer em substi-
tuição ao Relator. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 67 – PROJE-
TO DE LEI Nº 5.003/01 – da Sra. Iara Bernardi – que 
“determina sanções às práticas discriminatórias em 
razão da orientação sexual das pessoas”. (Apensados: 
PL 5/2003 (Apensados: PL 381/2003, PL 3143/2004 
e PL 4243/2004) e PL 3770/2004) RELATOR: Depu-
tado LUCIANO ZICA. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação deste, do PL 5/2003, do PL 3143/2004 e 
do PL 3770/2004, apensados, com Substitutivo; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela rejeição do PL 381/2003 e do PL 
4243/2004, apensados. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 68 – 
PROJETO DE LEI Nº 1.963/03 – da Sra. Marinha 
Raupp – que “torna obrigatório a vacinação contra a 
rubéola de mulheres em idade fértil”. RELATORA: 
Deputada IARA BERNARDI. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Seguridade 
Social e Família. Discutiram a matéria os Deputados 
Ademir Camilo e Iara Bernardi. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. O Senhor Presiden-
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te anunciou a inclusão em pauta, para a próxima reu-
nião, do PL 4.957/05, e encerrou a reunião às doze 
horas e vinte e três minutos antes convocando outra 
para a próxima quinta-feira, às dez horas. E, para cons-
tar, eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, 
que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Antônio Carlos Biscaia, e publi-
cada no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da Quadragésima Terceira Reunião Ordi-
nária realizada em 4 de agosto de 2005

Às onze horas e sete minutos do dia quatro de 
agosto de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, 
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Senhores Deputados Antonio Carlos Biscaia 
– Presidente; Wilson Santiago e Roberto Magalhães 
– Vice-Presidentes; Ademir Camilo, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Darci 
Coelho, Edmar Moreira, Inaldo Leitão, Jefferson Cam-
pos, João Paulo Cunha, José Divino, Luiz Eduardo 
Greenhalgh, Mário Negromonte, Mendes Ribeiro Filho, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Paulo Afonso, Paulo 
Magalhães, Robson Tuma, Sérgio Miranda e Vilmar 
Rocha – Titulares; Alex Canziani, Almeida de Jesus, 
André de Paula, Ann Pontes, Badu Picanço, Colbert 
Martins, Coriolano Sales, Iara Bernardi, Iriny Lopes, 
Isaías Silvestre, Jaime Martins, João Fontes, Jorge VI, 
Júlio Delgado, Laura Carneiro, Léo Alcântara, Leonar-
do Picciani, Luciano Zica, Luiz Alberto, Mauro Bene-
vides, Neucimar Fraga e Ronaldo Caiado – Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Alceu Colla-
res, Benedito de Lira, Carlos Mota, Carlos Rodrigues, 
Cezar Schirmer, Cleonâncio Fonseca, Edna Macedo, 
Ibrahim Abi-Ackel, Jamil Murad, João Almeida, José 
Eduardo Cardozo, José Mentor, José Roberto Arruda, 
Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Carlos San-
tos, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, 
Michel Temer, Ney Lopes, Odair Cunha, Osmar Serra-
glio, Paes Landim, Professor Luizinho, Reginaldo Ger-
mano, Roberto Freire, Sandra Rosado, Sigmaringa 
Seixas, Vic Pires Franco, Vicente Arruda, Vicente Cas-
cione, Wagner Lago, Zenaldo Coutinho e Zulaiê Cobra. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação 
a Ata da quadragésima segunda reunião ordinária, 
realizada em três de agosto. O Deputado Darci Coelho 
requereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, a 
Ata foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: 
Os Deputados Ademir Camilo, Sérgio Miranda, Darci 
Coelho, Vilmar Rocha, Nelson Trad e Iara Bernardi re-
quereram inversão da pauta para apreciação dos itens 
cinqüenta e quatro; doze; cinqüenta e três, dois; ses-
senta e quatro; setenta e quatro, noventa e cinco; cin-

qüenta e um, respectivamente. Foram os requerimen-
tos aprovados pelo plenário da Comissão. 1 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.957/05 – do Poder Executivo – (MSC 
967/2004) – que “dispõe sobre a criação do Plano Es-
pecial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste, com emendas; e pela inconstitu-
cionalidade das emendas de nºs 1 e 2 apresentadas 
nesta Comissão. O Deputado Ademir Camilo procedeu 
à leitura do parecer em substituição ao Relator. O 
Deputado Edmar Moreira, relator da matéria, apresen-
tou complementação de voto retirando as emendas 
apresentadas. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer com complemen-
tação de voto. 2 – PROJETO DE LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 170/04 – do Sr. Zarattini – que “altera a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que es-
tabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Em 18/05/2005, foi concedida vista ao 
Deputado Maurício Rands. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 3 
– PROJETO DE LEI Nº 4.838/05 – do Senado Federal 
– Papaléo Paes – (PLS 149/2003) – que “altera os arts. 
53 e 67 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que 
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB)”. RELATOR: Deputado 
DARCI COELHO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação. Em 30/06/2005, foi concedida vista conjunta 
aos Deputados Bosco Costa, Nelson Pellegrino e Ro-
berto Magalhães. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 4 – REQUE-
RIMENTO Nº 185/05 – do Sr. José Eduardo Cardozo 
e outros – que “Requer a realização de audiência pú-
blica, em data a ser agendada, com a participação dos 
Srs.: Dr. Fábio Konder Comparato; Professora Maria 
Victoria de Mesquita Benevides; da CNBB – Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil; do CONIC – Con-
selho Nacional de Igrejas; da OAB – Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, com o objetivo de discutir a Regu-
lamentação do Art. 14º da Constituição Federal, em 
matéria de plebiscito, referendo e iniciativa popular.” A 
Deputada Iara Bernardi procedeu à leitura do Reque-
rimento. Discutiram a matéria os Deputados Ademir 
Camilo e Roberto Magalhães. Em votação, foi aprova-
do por unanimidade o Requerimento. 5 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.001/00 – do Sr. Paulo Octávio – que “al-
tera os arts. 1º, 6º, 7º e 10 da Lei nº 8.025, de 12 de 
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abril de 1990, que “dispõe sobre a alienação de imó-
veis residenciais de propriedade da União, e dos vin-
culados ou incorporados ao FRHB, situados no Distri-
to Federal, e dá outras providências””. (Apensado: PL 
3472/2000) RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, da Emenda e 
do Substitutivo aprovados pela Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, com subemenda, 
e do PL 3.472/2000, apensado. Em 11/12/2003, foi 
concedida vista ao Deputado José Eduardo Cardozo. 
O Deputado Luciano Zica, na condição de Vice-Líder, 
apresentou Requerimento de adiamento da discussão 
por dez sessões. Em votação o Requerimento, foi apro-
vado por unanimidade. 6 – PROJETO DE LEI Nº 
5.788/01 – do Sr. Celso Russomanno – que “institui o 
Dia Nacional da Esclerose Múltipla”. RELATORA: Depu-
tada IARA BERNARDI. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da 
Emenda da Comissão de Educação e Cultura. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 7 – PROJETO DE LEI Nº 3.883/04 
– do Sr. Celso Russomanno – que “acrescenta inciso 
ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para permitir a ausência do trabalhador ao ser-
viço, sem prejuízo do salário, na hipótese de partici-
pação em reunião de organismo internacional ao qual 
o Brasil seja filiado”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO 
RANDS. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa deste, nos termos Substitu-
tivo da Comissão de Trabalho, Administração e Servi-
ço Público. O Deputado Darci Coelho procedeu à lei-
tura do parecer em substituição ao Relator. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 8 – PROJETO DE LEI Nº 4.726/04 – do 
Poder Executivo – (MSC 867/2004) – que “altera os 
arts. 112, 114, 154, 219, 253, 305, 322, 338, 489 e 555 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil, relativos à incompetência relativa, meios 
eletrônicos, prescrição, distribuição por dependências, 
exceção de incompetência, revelia, carta precatória e 
rogatória, ação rescisória e vista dos autos, e revoga 
o art. 194 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO RAN-
DS. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. A Depu-
tada Iara Bernardi procedeu à leitura do parecer em 
substituição ao Relator. Foi concedida vista conjunta 
aos Deputados Roberto Magalhães e Darci Coelho. 9 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.628/05 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 682/2004) – que “submete à apre-

ciação do Congresso Nacional o texto do Protocolo de 
Intenções entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Ucrânia sobre Cooperação 
em Assuntos Relacionados à Defesa, assinado em 
Brasília, em 21 de outubro de 2003”. RELATOR: Depu-
tado JAMIL MURAD. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. O Deputado 
Sérgio Miranda procedeu à leitura do parecer em subs-
tituição ao Relator. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. O Senhor 
Presidente encerrou a reunião às doze horas e sete 
minutos antes convocando outra para a próxima terça-
feira, às quinze horas. E, para constar, eu, Rejane Sa-
lete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Depu-
tado Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

Ata da Quadragésima Quarta Reunião Ordi-
nária realizada em 9 de agosto de 2005

Às quinze horas e cinqüenta e nove minutos do 
dia nove de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Antonio 
Carlos Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-
Presidente; Ademir Camilo, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bosco Costa, 
Carlos Mota, Cezar Schirmer, Cleonâncio Fonseca, 
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Inaldo 
Leitão, Jamil Murad, Jefferson Campos, João Almeida, 
João Paulo Cunha, José Roberto Arruda, Marcelo Or-
tiz, Maria Lúcia Cardoso, Mário Negromonte, Maurício 
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Michel Temer, Nelson 
Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso, 
Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Reginaldo Ger-
mano, Robson Tuma, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, 
Wagner Lago e Zenaldo Coutinho – Titulares; Alex 
Canziani, André de Paula, Ann Pontes, Átila Lira, Col-
bert Martins, Coriolano Sales, Enio Tatico, Fernando 
Coruja, Iara Bernardi, Iriny Lopes, Jaime Martins, João 
Fontes, João Mendes de Jesus, José Pimentel, Júlio 
Delgado, Laura Carneiro, Luciano Zica, Luiz Couto, 
Mauro Benevides e Neucimar Fraga – Suplentes. Com-
pareceu também o Deputado Gonzaga Patriota. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Alceu Collares, 
Carlos Rodrigues, Ibrahim Abi-Ackel, José Divino, José 
Eduardo Cardozo, José Mentor, Juíza Denise Frossard, 
Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos, Luiz Eduardo Gre-
enhalgh, Luiz Piauhylino, Ney Lopes, Osmar Serraglio, 
Paes Landim, Roberto Freire, Sigmaringa Seixas, Vic 
Pires Franco, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar 
Rocha, Wilson Santiago e Zulaiê Cobra. Havendo nú-
mero regimental, o Senhor Presidente declarou aber-
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tos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da 
quadragésima terceira reunião ordinária, realizada em 
quatro de agosto. O Deputado Darci Coelho requereu 
dispensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi apro-
vada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – Correspon-
dência do Deputado Wilson Santiago, Líder do PMDB, 
indicando a Deputada Maria Lúcia Cardoso para inte-
grar a Comissão, como membro titular, em vaga exis-
tente. 2 – Correspondência do Deputado Ney Lopes 
justificando sua ausência à reunião de quatro de agos-
to do corrente, por estar representando o PFL em pai-
nel de debates da OAB/RN. 3 – Correspondência do 
Deputado Paes Landim justificando sua ausência às 
reuniões de três e quatro de agosto do corrente, por 
estar integrando a comitiva do Presidente da Repúbli-
ca em visita ao Estado do Piauí. 4 – Correspondência 
do Deputado Isaías Silvestre justificando sua ausência 
às reuniões de nove a onze de agosto do corrente por 
estar em missão oficial à Nigéria acompanhando o 
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Luiz Fernando Furlan. 5 – Comunicado de 
retirada de pauta da PEC 216/2003, em virtude de sua 
apensação à PEC 536/97. 6 – Comunicado de retirada 
de pauta dos itens trinta e nove, noventa e oito e cen-
to e onze, PEC 181/03, PL 2.566/00 e PL 48/03, tendo 
vista que o relator, Deputado Rubinelli, deixou de ser 
membro da Comissão. ORDEM DO DIA: O Deputado 
Mendes Ribeiro Filho requereu a retirada de pauta do 
item noventa e seis, PL 1.949/99, do qual é Relator, 
para reexame. O Senhor Presidente deferiu o Reque-
rimento. 1 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 163/03 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2849/2002) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Onda Jovem FM Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, na cidade de Forquilhinha, Estado de Santa 
Catarina”. RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 2 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.122/04 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 19/2000) – que “aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Metropolitana 
Santista Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Santos, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 3 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.480/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 287/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 

Padre Nestor a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Japoatã, Estado de Sergipe”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 
por unanimidade. 4 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.535/04 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 323/2004) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Beneficente e Cultural Comu-
nitária de Baixa Grande a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Baixa Grande, Esta-
do da Bahia”. RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 5 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.592/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 444/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a União Associativa Comu-
nitária de Pé do Morro a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Governador Luiz 
Rocha, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado 
ANTONIO CRUZ. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 6 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.618/05 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 259/2004) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Sistema 
Syria de Comunicações Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci-
dade de Catanduvas, Estado do Paraná”. RELATOR: 
Deputado ANTONIO CRUZ. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 7 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.680/05 – da Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
434/2005) – que “aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV Vale do Paraíba Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade 
de São José dos Campos, Estado de São Paulo”. RE-
LATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 8 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE LEI Nº 7.405/02 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRA-
BALHO – (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 ou-
tras providências”. RELATOR: Deputado DARCI CO-
ELHO. Não houve discussão. Em votação, foi aprova-
da a Redação Final por unanimidade. 9 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 936/03 – do Sr. Ro-
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gério Silva – que “altera a redação do art. 618 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Có-
digo Civil”. RELATOR: Deputado DARCI COELHO. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 10 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 1.285/03 – do Sr. Inaldo Leitão 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 506 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 
por unanimidade. 11 – REDAÇÃO FINAL DO PRO-
JETO DE LEI Nº 2.306/03 – TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação de car-
gos efetivos e em comissão no Quadro de Pessoal do 
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região”. RELA-
TOR: Deputado DARCI COELHO. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 12 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE LEI Nº 3.094/04 – do Sr. Lobbe Neto – que “altera 
o art. 64 da Lei nº 9.503, de 23 de dezembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. RELATOR: 
Deputado DARCI COELHO. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 13 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
128/03 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 18/2000) – que “apro-
va o ato que renova a concessão outorgada à Funda-
ção Nossa Senhora Aparecida para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de 
Fernandópolis, Estado de São Paulo”. RELATOR: Depu-
tado PAES LANDIM. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 14 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.588/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 415/2004) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Bene-
ficente Frei Diogo de Paramoti a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Paramoti, Es-
tado do Ceará”. RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 15 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.649/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 405/2004) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Rádio Comunitária Guaraciaba 
– ARCGUA a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Guaraciaba, Estado de Santa 
Catarina”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO 
FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-

dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 16 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.659/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 430/2004) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Pró Desenvolvimento de 
Cerro Branco a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Cerro Branco, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLI-
NO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 17 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.661/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 424/2004) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Princesa do Trairí 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Bento do Trairí, Estado do Rio Grande 
do Norte”. RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SAN-
TOS. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 18 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.665/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 435/2005) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação Dom Edilberto Dinkel-
borg – FUNDED, para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, na cidade de Oeiras, Estado do 
Piauí”. RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 19 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.667/05 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 440/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural, Educacional e Ambiental do Mu-
nicípio de Paulistas a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Paulistas, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 20 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.669/05 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 488/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Beneficente de Cubati – A.B.C. a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cuba-
ti, Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado JEFFER-
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SON CAMPOS. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
21 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.671/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 325/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e 
Comunitária de Santo Inácio a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Santo Inácio, Es-
tado do Paraná”. RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 22 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.686/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 419/2004) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Beneficente e Cultural Comu-
nitária de Pereira Barreto a executar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Pereira Barreto, Estado de São Paulo”. RE-
LATOR: Deputado BOSCO COSTA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 23 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.695/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
453/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Transviçosa de Radiodifusão a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Nova Viçosa, Estado da Bahia”. RELATOR: Depu-
tado JAMIL MURAD. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 24 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.696/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 457/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária e Agropastoril de Tuiutiba a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Campo For-
moso, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado JE-
FFERSON CAMPOS. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 25 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.697/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 468/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária de Pojuca a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Pojuca, Estado da Bahia”. 

RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 26 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.699/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
474/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária da Cidade de Denise – MT a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de De-
nise, Estado do Mato Grosso”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ MENTOR. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
27 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.704/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 484/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural dos 
Moradores de Faina a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Faina, Estado de 
Goiás”. RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 28 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.707/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 489/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Rádio Comunitária de Amparo Social a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Anagé, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado 
LUIZ PIAUHYLINO. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 29 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.720/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 398/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodi-
fusão Comunitária de Jaguaruna a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Jaguaruna, 
Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado ODAIR 
CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 30 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.746/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 500/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Beneficente 
de Lagoa dos Gatos a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Lagoa dos Gatos, 
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Estado de Pernambuco”. RELATORA: Deputada ZU-
LAIÊ COBRA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
31 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.747/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 494/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Sambeneditense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Benedito, Estado do 
Ceará”. RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 32 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.750/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 472/2005) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Novos Rumos para 
o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Barbosa, Estado de São Paulo”. RELATOR: Depu-
tado BOSCO COSTA. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 33 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.629/05 – da Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional – (MSC 728/2004) – que 
“submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto do Tratado de Extradição entre a República Fe-
derativa do Brasil e a República do Peru, celebrado 
em Lima, em 25 de agosto de 2003”. RELATOR: Depu-
tado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação. O Deputado Bosco Costa pro-
cedeu à leitura do parecer em substituição ao Relator. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. Os Deputados Darci Coelho, 
Sandra Rosado, Luciano Zica e Roberto Magalhães 
requereram inversão da pauta para apreciação dos 
itens dois, cento e vinte e dois; cinqüenta e dois, cin-
qüenta; vinte, oitenta e oito; trinta e um, respectiva-
mente. Foram os requerimentos aprovados pelo ple-
nário da Comissão. 34 – RECURSO Nº 215/05 – do 
Sr. Roberto Jefferson – que “ Recorre, nos termos do 
art. 14, inciso VIII, do Código de Ética e Decoro Parla-
mentar da Câmara dos Deputados, de atos do Conse-
lho de Ética e Decoro Parlamentar”. RELATOR: Depu-
tado DARCI COELHO. PARECER: pelo não-provimen-
to. Discutiu a matéria o Deputado Roberto Magalhães. 
Em votação, foi aprovado o Parecer, contra os votos 
dos Deputados Alex Canziani e Edna Macedo. Abste-

ve-se de votar o Deputado Roberto Magalhães. 35 – 
PROJETO DE LEI Nº 235/03 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de ofereci-
mento, à população de baixa renda, de gás liqüefeito 
de petróleo em vasilhames de pequena capacidade 
volumétrica”. RELATOR: Deputado REGINALDO GER-
MANO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa deste, com emenda, e do 
Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor 
Em 16/06/2005, foi concedida vista conjunta aos Depu-
tados Darci Coelho e Inaldo Leitão. Discutiram a ma-
téria os Deputados Luciano Zica, Roberto Magalhães, 
Sandra Rosado e Edna Macedo. Em votação, foi apro-
vado o Parecer, contra os votos dos Deputados Lucia-
no Zica e Iara Bernardi. 36 – PROJETO DE LEI Nº 
4.732/01 – do Sr. Serafim Venzon – que “dispõe sobre 
a elaboração de tabela de honorários médicos, odon-
tológicos e de outros profissionais como base mínima 
para contratos com as operadoras de planos de saú-
de”. (Apensado: PL 587/2003) RELATORA: Deputada 
SANDRA ROSADO. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Subs-
titutivo da Comissão de Seguridade Social e Família 
e do PL 587/2003, apensado, com emenda. Foi con-
cedida vista à Deputada Iara Bernardi. 37 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.285/03 – do Sr. Sandes Júnior – que “dis-
põe sobre a organização de brigadas de incêndio vo-
luntárias”. RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMAN-
NO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Em 12/05/2005, foi concedida 
vista ao Deputado Inaldo Leitão. O Deputado Marcelo 
Ortiz apresentou voto em separado. Discutiram a ma-
téria os Deputados Marcelo Ortiz e Darci Coelho. Foi 
suspensa a discussão em virtude da ausência do Re-
lator. 38 – PROJETO DE LEI Nº 5.610/05 – do Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados – que “reorganiza 
o Plano de Carreira da Câmara dos Deputados e apli-
ca aos seus servidores efetivos, no que couber, Gra-
tificação de Representação instituída pela Resolução 
nº 7, de 2002, do Senado Federal, convalidada pela 
Lei nº 10.863, de 29 de abril de 2004”. RELATOR: 
Deputado SIGMARINGA SEIXAS. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
O Deputado Iara Bernardi procedeu à leitura do pare-
cer em substituição ao Relator. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
39 – PROJETO DE LEI Nº 3.860/04 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 346/2004) – que “autoriza a Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
a alienar os imóveis que especifica, localizados em 
Brasília – Distrito Federal”. RELATOR: Deputado ODAIR 
CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. A Deputada Edna Macedo 
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procedeu à leitura do parecer em substituição ao Re-
lator. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. O Senhor Presidente co-
municou ao plenário que a PEC 358/05, Reforma do 
Judiciário, seria apreciada na próxima reunião e en-
cerrou a reunião às dezessete horas e doze minutos 
antes convocando outra para a próxima quarta-feira, 
às dez horas. E, para constar, eu, Rejane Salete Mar-
ques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Diário da Câ-
mara dos Deputados.

Ata da Quadragésima Quinta Reunião Ordiná-
ria realizada em 10 de agosto de 2005

Às dez horas e cinqüenta e dois minutos do dia 
dez de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se a Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Ane-
xo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos 
Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Pre-
sidente; Ademir Camilo, Alceu Collares, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bos-
co Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Edmar Morei-
ra, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Jamil Murad, Jefferson 
Campos, João Almeida, José Divino, José Eduardo 
Cardozo, José Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard, 
Luiz Carlos Santos, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz 
Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes 
Ribeiro Filho, Michel Temer, Nelson Trad, Odair Cunha, 
Paes Landim, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Profes-
sor Luizinho, Robson Tuma, Sandra Rosado, Sérgio 
Miranda, Sigmaringa Seixas, Vic Pires Franco, Vicen-
te Arruda, Vilmar Rocha, Wagner Lago, Zenaldo Cou-
tinho e Zulaiê Cobra – Titulares; Agnaldo Muniz, Al-
ceste Almeida, Alex Canziani, André de Paula, Ann 
Pontes, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Badu Picanço, 
Bonifácio de Andrada, Celso Russomanno, Colbert 
Martins, Coriolano Sales, Dr. Rosinha, Enio Tatico, 
Fernando Coruja, Iara Bernardi, Jaime Martins, João 
Fontes, João Mendes de Jesus, José Pimentel, Júlio 
Delgado, Laura Carneiro, Luciano Zica, Luiz Antonio 
Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevides, Moroni Torgan, 
Neucimar Fraga, Pedro Irujo, Ricardo Barros e Sandes 
Júnior – Suplentes. Compareceu também o Deputado 
Gonzaga Patriota. Deixaram de comparecer os Depu-
tados Carlos Rodrigues, Cleonâncio Fonseca, Darci 
Coelho, Ibrahim Abi-Ackel, João Paulo Cunha, José 
Mentor, Jutahy Junior, Maria Lúcia Cardoso, Mário Ne-
gromonte, Nelson Pellegrino, Ney Lopes, Osmar Ser-
raglio, Reginaldo Germano, Roberto Freire, Vicente 
Cascione e Wilson Santiago. Havendo número regi-
mental, o Senhor Presidente declarou abertos os tra-
balhos e submeteu à apreciação a Ata da quadragé-

sima quarta reunião ordinária, realizada em nove de 
agosto. O Deputado Sérgio Miranda requereu dispen-
sa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada 
por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – Comunicado de 
retirada de pauta do item noventa, PL 4.127/2004, ten-
do vista que o Relator, Deputado Gonzaga Patriota, 
deixou de ser membro da Comissão. ORDEM DO DIA: 
1 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.654/05 – da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional – (MSC 56/2005) – que “aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Educacional entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no de Barbados, celebrado em Brasília, em 05 de ou-
tubro de 2004”. RELATOR: Deputado ADEMIR CAMI-
LO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. O Deputado Colbert Martins pro-
cedeu à leitura do parecer em substituição ao Relator. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 2 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.656/05 – da Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 966/2004) 
– que “aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica de Honduras sobre Isenção Parcial de Vistos em 
Passaportes Comuns, celebrado em Tegucigalpa, em 
12 de agosto de 2004”. RELATORA: Deputada SAN-
DRA ROSADO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
3 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.758/05 – da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional – (MSC 1001/2004) – que “aprova o 
texto do Acordo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República Árabe Síria 
sobre Cooperação no Campo do Turismo, celebrado 
em 3 de dezembro de 2003, em Damasco”. RELATOR: 
Deputado JAMIL MURAD. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O Depu-
tado Sérgio Miranda procedeu à leitura do parecer em 
substituição ao Relator. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. Os 
Deputados Laura Carneiro, Roberto Magalhães, Luiz 
Carlos Santos, Sandra Rosado, Colbert Martins e Ann 
Pontes requereram inversão da pauta para apreciação 
dos itens dezesseis, cinqüenta e sete; vinte e seis, 
trinta e dois; vinte e três; vinte; cinqüenta e um, cin-
qüenta e dois; nove, treze, respectivamente. Foram os 
requerimentos aprovados pelo plenário da Comissão. 
4 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
358/05 – do Senado Federal – que “altera dispositivos 
dos arts. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96, 98, 102, 103-B, 
104, 105, 107, 111-A, 114, 115, 120, 123, 124, 125, 
128, 129, 130-A e 134 da Constituição Federal, acres-
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centa os arts. 97-A, 105-A, 111-B e 116-A, e dá outras 
providências”. (Apensado: PEC 377/2005) RELATOR: 
Deputado ROBERTO MAGALHÃES. PARECER: pela 
admissibilidade desta, com emendas, e da PEC 
377/2005, apensada. Foi concedida vista conjunta aos 
Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh e Vicente Arruda. 
5 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
135/95 – da Sra. Laura Carneiro – que “acrescenta 
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias da Constituição Federal”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ EDUARDO CARDOZO. PARECER: pela admis-
sibilidade. Em 18/05/2005, foi concedida vista à Depu-
tada Juíza Denise Frossard. A Deputada Juíza Denise 
Frossard apresentou voto em separado. Discutiram a 
matéria os Deputados Vicente Arruda, Michel Temer, 
José Eduardo Cardozo, Colbert Martins e Laura Car-
neiro. Em votação, foi aprovado o Parecer, contra os 
votos dos Deputados Antônio Carlos Biscaia, Colbert 
Martins e Bosco Costa. 6 – PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO Nº 157/03 – do Sr. Luiz Carlos 
Santos e outros – que “convoca Assembléia de Revi-
são Constitucional e dá outras providências”. RELA-
TOR: Deputado MICHEL TEMER. PARECER: pela 
admissibilidade, com substitutivo. Em 03/08/2005, foi 
concedida vista conjunta aos Deputados Luciano Zica, 
Paulo Magalhães e Roberto Magalhães. Discutiram a 
matéria os Deputados Michel Temer, Roberto Maga-
lhães, Luiz Carlos Santos, Vicente Arruda, Colbert 
Martins Bosco Costa. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. Assumiu a Presidência o Depu-
tado Roberto Magalhães. 7 – 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”. (Apensados: PL 3065/2000 
e PL 780/2003) RELATOR: Deputado ANTONIO CAR-
LOS BISCAIA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejei-
ção deste e do PL nº 3.065/00, apensado, e pela cons-
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação do PL 780/03, apensado. Em 
31/03/2005, foi concedida vista conjunta aos Deputados 
Darci Coelho, Fernando Coruja e Inaldo Leitão. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. O Deputado Antônio Carlos Biscaia 
reassumiu a Presidência. 8 – PROPOSTA DE EMEN-
DA À CONSTITUIÇÃO Nº 510/02 – do Sr. Dr. Rosinha 
– que “inclui § 11 no art. 37 e § 5º no art. 41 da Cons-
tituição Federal”. RELATORA: Deputada SANDRA 
ROSADO. PARECER: pela admissibilidade. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 9 – PROJETO DE LEI Nº 4.728/04 – do 

Poder Executivo – (MSC 869/2004) – que “acresce o 
art. 285-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil, relativo à racionalização do 
julgamento de processos repetitivos”. RELATOR: Depu-
tado JOÃO ALMEIDA. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da 
Emenda apresentada nesta Comissão, com substitu-
tivo, e, no mérito, pela aprovação. Em 29/06/2005, foi 
concedida vista ao Deputado Darci Coelho. O Depu-
tado Darci Coelho apresentou voto em separado. Em 
06/07/2005, foi suspensa a discussão em virtude da 
ausência do Relator. Discutiram a matéria os Depu-
tados Colbert Martins, Roberto Magalhães e Vicente 
Arruda. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 10 – PROJETO DE LEI Nº 2.740/00 – do Se-
nado Federal – Gilvam Borges – (PLS 258/1999) – que 
“institui a obrigatoriedade de prestação de atendimen-
to cirúrgico-plástico a portadores de defeitos físicos 
causadores de sofrimento moral relevante”. (Apensado: 
PL 612/1999) RELATORA: Deputada ANN PONTES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
emendas; e pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 
612/1999, apensado. Em 16/06/2005, foi concedida 
vista ao Deputado Odair Cunha. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
11 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 285/02 
– do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “dá nova redação ao 
§ 3º do art. 9º do Decreto – Lei nº 406, de 31 de de-
zembro de 1968, que “estabelece normas gerais de 
direito financeiro, aplicáveis aos impostos sobre ope-
rações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
serviços de qualquer natureza”. RELATOR: Deputado 
WILSON SANTIAGO. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitu-
tivo. A Deputada Ann Pontes procedeu à leitura do 
parecer em substituição ao Relator. Foi concedida vis-
ta ao Deputado Colbert Martins. 12 – PROJETO DE 
LEI Nº 62/99 – da Sra. Iara Bernardi – que “altera os 
arts. 482, 483 e 468 da Consolidação das Leis do Tra-
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943”. (Apensados: PL 1265/1999 e PL 
1831/1999) RELATORA: Deputada LAURA CARNEI-
RO. PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa deste, do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público e do PL 1831/1999, 
apensado, e pela inconstitucionalidade do PL 1265/1999, 
apensado. Em 27/10/2004, foi concedida vista conjun-
ta aos Deputados Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Fernando Coruja, João Paulo Gomes da Silva, José 
Eduardo Cardozo e Vicente Arruda. Em 06/07/2005, 
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foi suspensa a discussão em virtude do início da Or-
dem do Dia do Plenário. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. O 
Senhor Presidente encerrou a reunião às treze horas 
e oito minutos antes convocando outra para a próxima 
quinta-feira, às dez horas. E, para constar, eu, Rejane 
Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Depu-
tado Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

Ata da Quadragésima Sexta Reunião Ordinária 
realizada em 16 de agosto de 2005

Às dezesseis horas e dois minutos do dia dezes-
seis de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se a Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Ane-
xo II, Plenário 03 da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos 
Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Pre-
sidente; Alceu Collares, Antonio Cruz, Benedito de Lira, 
Carlos Mota, Cezar Schirmer, Darci Coelho, Edmar 
Moreira, Edna Macedo, Jamil Murad, João Almeida, 
José Divino, José Roberto Arruda, Juíza Denise Fros-
sard, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mário Negromonte, 
Ney Lopes, Odair Cunha, Paes Landim, Paulo Afonso, 
Robson Tuma, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas e 
Zenaldo Coutinho – Titulares; Alceste Almeida, André 
de Paula, Ann Pontes, Átila Lira, Colbert Martins, Co-
riolano Sales, Fernando Coruja, Jaime Martins, Léo 
Alcântara, Leonardo Picciani, Luiz Alberto, Mauro Be-
nevides e Rubens Otoni – Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Ademir Camilo, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Bosco Costa, Carlos Rodri-
gues, Cleonâncio Fonseca, Gonzaga Patriota, Ibrahim 
Abi-Ackel, Inaldo Leitão, Jefferson Campos, João Pau-
lo Cunha, José Eduardo Cardozo, José Mentor, Jutahy 
Junior, Luiz Carlos Santos, Luiz Piauhylino, Marcelo 
Ortiz, Maria Lúcia Cardoso, Maurício Rands, Mendes 
Ribeiro Filho, Michel Temer, Nelson Pellegrino, Nelson 
Trad, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Professor 
Luizinho, Reginaldo Germano, Roberto Freire, Sandra 
Rosado, Vic Pires Franco, Vicente Arruda, Vicente 
Cascione, Vilmar Rocha, Wagner Lago, Wilson San-
tiago e Zulaiê Cobra. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
submeteu à apreciação a Ata da quadragésima quinta 
reunião ordinária, realizada em dez de agosto. O Depu-
tado Luiz Eduardo Greenhalgh requereu dispensa da 
leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada por una-
nimidade. EXPEDIENTE: 1 – Correspondência do 
Deputado José Eduardo Cardozo justificando sua au-
sência à reunião de nove de agosto do corrente, por 
estar participando da reunião da CPMI dos Correios. 
2 – Correspondência do Deputado Ney Lopes justifi-

cando sua ausência à reunião de três de agosto do 
corrente, por estar recepcionando o Presidente do 
Parlamento Europeu, representando a Casa e o PAR-
LATINO do qual é Presidente. 3 – Correspondência do 
Deputado Fernando Ferro, Líder do PT, indicando o 
Deputado Gonzaga Patriota(PSB/PE) para integrar a 
Comissão, como membro titular. 4 – Ofícios das Câ-
maras Municipais de Cosmorama e de Sorocaba – SP 
encaminhando Moções de apoio à PEC 393/05 que 
“altera o caput e o inciso IV do art. 208 da Constituição 
Federal, para dispor sobre a obrigatoriedade e gratui-
dade da educação infantil para crianças de zero a seis 
anos de idade”. 5 – Comunicado de retirada de pauta 
do PL 2.632/03 que “altera os arts. 121 e 129 do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal”, item 11 da pauta, para apensação do PL 
5.661/05. ORDEM DO DIA: 1 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 2.170/03 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de funções comissionadas no Quadro de Pessoal do 
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO 
GREENHALGH. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 2 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.341/04 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1059/2001) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Araguaia de Brusque Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de 
Brusque, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Depu-
tado EDMAR MOREIRA. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 3 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Nº 1.637/05 – da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática – (TVR 381/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Desenvolvimento Artístico, Cultural, Informativo e 
Social de Terenos – MS a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Terenos, Estado de 
Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado VIC PIRES 
FRANCO. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 4 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.640/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 399/2004) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Esperança e Liberdade a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Candiba, Estado da Bahia”. RELATORA: 
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Deputada SANDRA ROSADO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 5 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.662/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
427/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Difusão Cultural de Timbó a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Timbó, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Depu-
tado JUTAHY JUNIOR. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 6 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Nº 1.666/05 – da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática – (TVR 438/2005) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Bispo Guapo-
ré Radiodifusão Ltda para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
Amargosa, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ EDUARDO CARDOZO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 7 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.675/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
385/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e Artística de Sertaneja – ACASE, a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Sertaneja, Estado do Paraná”. RELATORA: Depu-
tada EDNA MACEDO. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 8 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-
VO Nº 1.676/05 – da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática – (TVR 395/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Fundação Cultural de 
Radiodifusão Valenciana – FUNCRAVA a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Va-
lença, Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado EDMAR 
MOREIRA. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
9 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.698/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 469/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cristã de Ação 
Social Comunitária do Cajurú a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Curitiba, Estado 

do Paraná”. RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO 
CARDOZO. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
10 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.702/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 477/2005) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Radiodifusão 
Ramadam Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Santo 
Antônio das Missões, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 11 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.723/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 450/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação dos Moradores do Sítio São Miguel – AS-
MOSSM a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Sossego, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO GERMANO. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 12 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.727/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 473/2005) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Cambaraense de Rádio Comuni-
tária a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Cambará, Estado do Paraná”. RELATO-
RA: Deputada SANDRA ROSADO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 13 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.739/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
532/2005) – que “aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Televisão Verdes Mares Ltda., para explo-
rar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na ci-
dade de Fortaleza, Estado do Ceará”. RELATOR: Depu-
tado VIC PIRES FRANCO. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 14 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.755/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
422/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artís-
tico de Presidente Castelo Branco – ACODECAB a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
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clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Presidente Castelo Branco, Estado do Pa-
raná”. RELATORA: Deputada EDNA MACEDO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 15 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.756/05 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 184/2004) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Rioclarense dos Colecionadores de Discos 
de Vinil a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 16 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.761/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 382/2004) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação dos Amigos do Portal do Alvorada / Sal-
gado São Félix – PB a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Salgado de São Fé-
lix, Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado DARCI 
COELHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 17 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.770/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 498/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza ao Instituto de Radiodifusão de Desen-
volvimento Comunitário de Sobral a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Sobral, 
Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado ROBERTO 
MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
18 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2.308/02 – da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional – (MSC 1398/2001) – que “aprova o 
texto da Convenção para a Unificação de Certas Re-
gras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, le-
vado a cabo na Sede da Organização da Aviação Civil 
Internacional, OACI, e concluído em Montreal, em 28 
de maio de 1999”. RELATOR: Deputado JEFFERSON 
CAMPOS. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. A Deputada Edna Macedo 
procedeu à leitura do parecer em substituição ao Re-
lator. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 19 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.425/04 – da Comissão de 

Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 
335/2004) – que “aprova o texto do Protocolo Faculta-
tivo à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, ado-
tado em Nova York, em 18 de dezembro de 2002”. 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. O Depu-
tado Luiz Eduardo Greenhalgh teceu considerações 
acerca da importância da aprovação da matéria e foi 
congratulado pelo Senhor Presidente. Os Deputados 
Alceu Collares, Luiz Eduardo Greenhalgh, José Divino 
e Jamil Murad requereram inversão da pauta para 
apreciação dos itens noventa e quatro, doze; noventa 
e cinco; treze; vinte e seis, noventa e três; vinte e cin-
co, vinte, respectivamente. Foram os requerimentos 
aprovados pelo plenário da Comissão. 20 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.923/03 – do Sr. Beto Albuquerque – que 
“confere ao município de Passo Fundo o título de “Ca-
pital Nacional da Literatura””. RELATOR: Deputado 
ALCEU COLLARES. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 21 – PROJETO DE LEI Nº 5.022/05 – da Sra. 
Mariângela Duarte – que “altera a Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, que estabelece normas para as 
eleições, a fim de disciplinar a disponibilização dos 
boletins de urnas em Rede Pública de Dados”. RELA-
TOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação, com substitutivo. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 22 – PROJETO DE LEI Nº 2.022/03 
– da Sra. Professora Raquel Teixeira – que “estabele-
ce critérios mínimos para inscrição de nomes no Livro 
dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Liber-
dade e da Democracia”. RELATORA: Deputada EDNA 
MACEDO. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa deste e da Emenda da 
Comissão de Educação. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 23 
– PROJETO DE LEI Nº 3.372/97 – da Sra. Marinha 
Raupp – que “concede passe livre às pessoas porta-
doras de deficiência física e aos idosos no sistema de 
transporte público coletivo intermunicipal”. (Apensados: 
PL 1970/2003 e PL 3802/2004) RELATOR: Deputado 
JOSÉ DIVINO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste, com substituti-
vo, e dos apensados, PL 1970/2003, com substitutivo, 
e PL 3802/2004, com emenda. Foi concedida vista ao 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. 24 – PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 285/02 – do Sr. Luiz 
Carlos Hauly – que “dá nova redação ao § 3º do art. 
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9º do Decreto – Lei nº 406, de 31 de dezembro de 
1968, que “estabelece normas gerais de direito finan-
ceiro, aplicáveis aos impostos sobre operações relati-
vas à circulação de mercadorias e sobre serviços de 
qualquer natureza”. RELATOR: Deputado WILSON 
SANTIAGO. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa, com substitutivo. Em 
10/08/2005, foi concedida vista ao Deputado Colbert 
Martins. Discutiram a matéria os Deputados Luiz Car-
los Hauly e José Divino. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 25 – PROPOSTA DE EMEN-
DA À CONSTITUIÇÃO Nº 389/05 – do Sr. João Alfre-
do e outros – que “altera o art. 4º e o inciso I do art. 49 
da Constituição Federal” RELATORA: Deputada ZU-
LAIÊ COBRA. PARECER: pela admissibilidade. O 
Deputado Jamil Murad procedeu à leitura do parecer 
em substituição à Relatora. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 26 
– 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 admis-
sibilidade. O Deputado Jamil Murad procedeu à leitura 
do parecer em substituição ao Relator. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. Discutiu a matéria o Deputado Alceu Collares. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
27 – PROJETO DE LEI Nº 1.696/03 – do Sr. Geraldo 
Resende – 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 Saú-
de”. RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa deste e das emendas: do relator e apresentada 
na Comissão de Seguridade Social e Família. Foi con-
cedida vista ao Deputado Alceu Collares. O Senhor 
Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e 
quarenta e nove minutos antes convocando outra para 
a próxima quarta-feira, às dez horas. E, para constar, 
eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, Deputado Antônio Carlos Biscaia, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da Quadragésima Sétima Reunião Ordi-
nária realizada em 17 de agosto de 2005

Às dez horas e quarenta minutos do dia dezes-
sete de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se a Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Ane-
xo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos 
Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Pre-
sidente; Ademir Camilo, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Carlos Mota, Darci 

Coelho, Edna Macedo, Gonzaga Patriota, Inaldo Lei-
tão, Jamil Murad, Jefferson Campos, João Almeida, 
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Roberto 
Arruda, Juíza Denise Frossard, Luiz Carlos Santos, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo 
Ortiz, Maria Lúcia Cardoso, Mário Negromonte, Michel 
Temer, Nelson Trad, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, 
Professor Luizinho, Robson Tuma, Sandra Rosado, 
Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, 
Vilmar Rocha, Wagner Lago, Zenaldo Coutinho e Zu-
laiê Cobra – Titulares; Agnaldo Muniz, Alex Canziani, 
Almeida de Jesus, André de Paula, Ann Pontes, Antô-
nio Carlos Biffi, Átila Lira, Badu Picanço, Celso Rus-
somanno, Colbert Martins, Coriolano Sales, Fernando 
Coruja, Iara Bernardi, Jaime Martins, João Fontes, 
João Mendes de Jesus, José Pimentel, Júlio Delgado, 
Laura Carneiro, Léo Alcântara, Leonardo Picciani, Lu-
ciano Zica, Luiz Couto, Mauro Benevides, Mauro Lo-
pes, Moroni Torgan, Neucimar Fraga, Pedro Irujo, Ri-
cardo Barros, Sandes Júnior e Sérgio Caiado – Su-
plentes. deixaram de comparecer os Deputados Alceu 
Collares, Benedito de Lira, Carlos Rodrigues, Cezar 
Schirmer, Cleonâncio Fonseca, Edmar Moreira, Ibrahim 
Abi-Ackel, João Paulo Cunha, José Mentor, Jutahy Ju-
nior, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Nelson 
Pellegrino, Ney Lopes, Odair Cunha, Osmar Serraglio, 
Paes Landim, Reginaldo Germano, Roberto Freire, Vic 
Pires Franco, Vicente Cascione e Wilson Santiago. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação 
a Ata da quadragésima sexta reunião ordinária, reali-
zada em dezesseis de agosto. O Deputado Alex Can-
ziani requereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, 
a Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 
– Correspondência do Deputado Bosco Costa, justifi-
cando sua ausência à reunião de dezesseis de agos-
to do corrente, em virtude de compromissos político-
partidários no Estado de Sergipe. 2 – Comunicado de 
recebimento da Mensagem 410/2005, do Poder Exe-
cutivo, dando conhecimento ao Congresso Nacional 
que foi autorizada, conforme Decreto de 23 de junho 
de 2005, a transferência da concessão outorgada à 
RÁDIO CIDADE DE CURITIBA LTDA. para a RÁDIO 
RIO VERDE LTDA. explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná. ORDEM DO DIA: 1 – RECURSO Nº 88/03 
– do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “recorre contra de-
cisão da Presidência em Questão de Ordem, questio-
nando a alteração, por projeto de lei, de Medida Pro-
visória editada antes da Emenda Constitucional nº 
32/01, pendente de apreciação do Congresso Nacio-
nal, a propósito da votação do Projeto de Lei nº 7.058, 
de 2002”. RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
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PARECER: pelo não provimento. O Deputado Paulo 
Afonso procedeu à leitura do parecer em substituição 
ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 2 – PROJETO DE 
LEI Nº 5.463/05 – do Poder Executivo – que “autoriza 
a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a par-
ticipantes de programas de formação inicial e continu-
ada de professores para a educação básica”. RELA-
TOR: Deputado COLBERT MARTINS. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, das Emendas de Plenário 3/2005, 5/2005, 6/2005 
e 7/2005 e pela inconstitucionalidade das Emendas 
de Plenário 1/2005, 2/2005 e 4/2005. O Deputado Alex 
Canziani procedeu à leitura do parecer em substituição 
ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. Os Deputados Pau-
lo Afonso, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, 
Alceste Almeida, Coriolano Sales e Sérgio Miranda 
requereram inversão da pauta para apreciação dos 
itens quarenta e quatro, setenta e dois; quarenta e 
cinco, cinqüenta e dois; seis; vinte e dois, setenta e 
oito; trinta e três, setenta e três; setenta e quatro, res-
pectivamente. Foram os requerimentos aprovados pelo 
plenário da Comissão. 3 – PROJETO DE LEI Nº 
4.088/98 – do Sr. Enio Bacci – que “dispõe sobre a 
realização de exames bacteriológicos para servidores 
do setor de limpeza pública”. RELATOR: Deputado 
PAULO AFONSO. PARECER: pela inconstitucionalida-
de e injuridicidade deste e do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família. Discutiu a matéria o 
Deputado Colbert Martins. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. Assumiu a Presidência o 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. 4 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.997/04 – do Sr. Antônio Carlos Biscaia 
– que “dispõe sobre o regime jurídico aplicável às lojas 
de conveniência e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado SIGMARINGA SEIXAS. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio. Discutiram a 
matéria os Deputados Colbert Martins, Vicente Arruda 
e Antônio Carlos Biscaia. Foi concedida vista ao Depu-
tado Colbert Martins. O Deputado Antônio Carlos Bis-
caia reassumiu a Presidência. 5 – PROJETO DE LEI 
Nº 45/99 – do Sr. Paulo Rocha – que “veda a exigência 
de carta de fiança aos candidatos a empregos regidos 
pela CLT”. RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GRE-
ENHALGH. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa deste, com emenda, e da 
emenda da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 6 – PROJE-
TO DE LEI Nº 4.121/01 – do Sr. Alberto Fraga – que 

“altera o art. 69 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 
1995”. RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREE-
NHALGH. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Em 31/03/2005, foi concedida vista ao Deputado Vi-
cente Arruda. Discutiu a matéria o Deputado Vicente 
Arruda. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 7 – PROJETO DE LEI Nº 1.937/96 – do Se-
nado Federal – que “altera a redação da alínea “e” do 
artigo 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado MAU-
RO BENEVIDES. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com emendas. Foi 
concedida vista ao Deputado Inaldo Leitão. 8 – PRO-
JETO 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”. RE-
LATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, 
nos termos da emenda da Comissão de Relações Ex-
teriores e de Defesa Nacional, e, no mérito, pela apro-
vação. O Deputado Coriolano Sales procedeu à leitu-
ra do parecer em substituição ao Relator. Discutiu a 
matéria o Deputado Roberto Magalhães. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 9 – PROJE-
TO DE LEI Nº 3.840/04 – do Sr. Mendes Ribeiro Filho 
– que “dá nova redação ao art. 30 da Lei nº 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os regis-
tros públicos”. RELATOR: Deputado PAULO AFONSO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. Discutiram a matéria os Deputados Vicente 
Arruda, Roberto Magalhães, Colbert Martins, Coriola-
no Sales e Inaldo Leitão. Foi concedida vista ao Depu-
tado Inaldo Leitão. 10 – PROJETO DE LEI Nº 3.778/97 
– do Senado Federal – que “altera o art. 11 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990 – Regime Jurídico 
Único dos Servidores Civis da União – para determinar 
a obrigatoriedade da realização de concurso público 
por entidade estranha ao órgão da Administração Pú-
blica cujos cargos serão objeto desse concurso”. RE-
LATOR: Deputado CORIOLANO SALES. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa deste, com substitutivo, e do Substitutivo da Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, com subemenda. Foi concedida vista conjunta 
aos Deputados Darci Coelho, Bosco Costa e Paulo 
Afonso. 11 – PROJETO DE LEI Nº 3.096/04 – do Sr. 
Max Rosenmann – que “denomina “Rodovia Governa-
dor José Richa” o trecho da rodovia BR-476, entre as 
cidades de Adrianópolis e Curitiba, no Estado do Pa-
raná”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. O Deputado Paulo Afonso procedeu 
à leitura do parecer em substituição ao Relator. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 12 – PROJETO DE LEI Nº 3.174/04 
– do Sr. Daniel Almeida – que “institui o Dia Nacional 
de Combate à Intolerância Religiosa”. RELATOR: Depu-
tado JAMIL MURAD. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. O Deputado 
Colbert Martins procedeu à leitura do parecer em subs-
tituição ao Relator. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. O Deputado 
Antônio Carlos Biscaia reassumiu a Presidência. 13 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 629/98 
– do Senado Federal – (PDS 1/1998) – que “aprova a 
Programação Monetária relativa ao primeiro trimestre 
de 1998”. RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZI-
NHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. O Deputado Colbert Martins pro-
cedeu à leitura do parecer em substituição ao Relator. 
Foi concedida vista ao Deputado Roberto Magalhães. 
14 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 499/02 – do Sr. Alceu Collares – que “acrescenta o 
art. 14-A e seus parágrafos ao texto da Constituição 
Federal”. RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES. 
PARECER: pela inadmissibilidade. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Pa-
recer. 15 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUI-
ÇÃO Nº 329/04 – do Sr. Celso Russomanno e outros 
– que “dispõe sobre a aplicação de pena de perda de 
direitos políticos a Presidente da República, Governa-
dor e Prefeitos pelo não pagamento de precatório ali-
mentar e sobre a ampliação das hipóteses de seqües-
tro de quantia necessária para pagamentos desses 
débitos”. RELATOR: Deputado DARCI COELHO. PA-
RECER: pela admissibilidade. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
16 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 328/01 – do Sr. Pedro Henry – que “dá nova reda-
ção ao art. 5º, XIII, da Constituição Federal”. (Apensa-
do: PEC 185/2003) RELATOR: Deputado PAULO MA-
GALHÃES. PARECER: pela inadmissibilidade desta e 
pela admissibilidade da PEC 185/2003, apensada. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. Durante a reunião, fizeram uso da 
palavra pela ordem os Deputados Colbert Martins, 
Antônio Carlos Magalhães Neto, Roberto Magalhães, 
Sérgio Miranda, Paulo Afonso e Alberto Fraga. O Se-
nhor Presidente anunciou a inclusão em pauta para a 
próxima reunião da PEC 181/03 e do Recurso 216/05 
e encerrou a reunião às doze horas e dezenove minu-
tos antes convocando outra para a próxima quinta-fei-
ra, às dez horas. E, para constar, eu, Rejane Salete 

Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Diário da Câ-
mara dos Deputados.

Ata da Quadragésima Oitava Reunião Ordiná-
ria realizada em 18 de agosto de 2005

Às dez horas e cinqüenta minutos do dia dezoito 
de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, 
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Senhores Deputados Antônio Carlos Biscaia 
– Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Presidente; 
Ademir Camilo, Antonio Cruz, Cleonâncio Fonseca, 
Darci Coelho, Edmar Moreira, Inaldo Leitão, Jamil Mu-
rad, Jefferson Campos, João Almeida, José Roberto 
Arruda, Mário Negromonte, Nelson Pellegrino, Nelson 
Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, 
Professor Luizinho, Reginaldo Germano, Robson Tuma, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda e Sigmaringa Seixas 
– Titulares; Alex Canziani, Almeida de Jesus, André 
de Paula, Ann Pontes, Antônio Carlos Biffi, Ary Kara, 
Átila Lira, Celso Russomanno, Colbert Martins, Dr. 
Rosinha, Iriny Lopes, Isaías Silvestre, Jaime Martins, 
João Fontes, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Luciano 
Zica, Mauro Benevides, Mauro Lopes, Moroni Torgan, 
Neucimar Fraga e Rubens Otoni – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Alceu Collares, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Benedito de Lira, Bosco Costa, 
Carlos Mota, Carlos Rodrigues, Cezar Schirmer, Edna 
Macedo, Gonzaga Patriota, Ibrahim Abi-Ackel, João 
Paulo Cunha, José Divino, José Eduardo Cardozo, José 
Mentor, Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Car-
los Santos, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhylino, 
Marcelo Ortiz, Maria Lúcia Cardoso, Maurício Rands, 
Mendes Ribeiro Filho, Michel Temer, Ney Lopes, Os-
mar Serraglio, Paes Landim, Roberto Freire, Vic Pires 
Franco, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Ro-
cha, Wagner Lago, Wilson Santiago, Zenaldo Coutinho 
e Zulaiê Cobra. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à 
apreciação a Ata da quadragésima sétima reunião ordi-
nária, realizada em dezessete de agosto. O Deputado 
Nelson Pellegrino requereu dispensa da leitura da Ata. 
Em votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. EX-
PEDIENTE: 1 – Correspondência do Deputado Ibrahim 
Abi-Ackel, justificando suas ausências às reuniões da 
CCJC durante o período de funcionamento da CPMI da 
compra de votos, da qual é Relator. ORDEM DO DIA: 
Os Deputados Roberto Magalhães, Ademir Camilo, 
Nelson Pellegrino, Luciano Zica requereram inversão 
da pauta para apreciação dos itens sessenta e sete; 
um; cinqüenta e seis; trinta e dois, respectivamente. 
Foram os requerimentos aprovados pelo plenário da 
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Comissão. 1 – PROJETO DE LEI Nº 3.685/04 – do Sr. 
Gustavo Fruet – que “altera os arts. 11 e 62 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Có-
digo Civil”. RELATOR: Deputado ROBERTO MAGA-
LHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, 
com substitutivo. Em 05/05/2005, foi concedida vista 
ao Deputado José Eduardo Cardozo. Em 12/05/2005, 
foi concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, 
inciso XI, do Regimento Interno. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
2 – RECURSO Nº 216/05 – do Sr. Dimas Ramalho 
– que “recorre da Decisão da Presidência da Câmara 
dos Deputados em Questão de Ordem (QO nº 606/05) 
suscitada pelo Deputado Júlio Delgado no Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar acerca de sua subs-
tituição no referido Conselho”. RELATOR: Deputado 
NELSON TRAD. PARECER: pelo não provimento. Dis-
cutiram a matéria os Deputados Inaldo Leitão e Sérgio 
Miranda. O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto 
em separado. Foi concedida vista conjunta aos Depu-
tados Inaldo Leitão, Colbert Martins, Sérgio Miranda, 
Luciano Zica e Jefferson Campos. 3 – PROJETO DE 
LEI Nº 433/03 – da Sra. Mariângela Duarte – que “al-
tera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, mo-
dificada pela Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir, no currículo oficial da Rede de 
Ensino, a obrigatoriedade da temática “Hístória e Cul-
tura Afro-Brasileira e Indígena”. RELATOR: Deputado 
ODAIR CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. O Deputado Luciano 
Zica procedeu à leitura do parecer em substituição ao 
Relator. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 4 – PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 469/01 – do Sr. Ivan 
Valente – que “dispõe sobre a expansão do ensino 
superior público”. RELATORA: Deputada EDNA MA-
CEDO. PARECER: pela admissibilidade. A Deputada 
Sandra Rosado procedeu à leitura do parecer em subs-
tituição ao Relator. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. O Deputado 
Sérgio Miranda requereu a retirada de pauta do item 
dez, PEC 70/03, do qual é Relator, para reexame. O 
Senhor Presidente deferiu o Requerimento. O Senhor 
Presidente encerrou a reunião às onze horas e qua-
renta e nove minutos antes convocando outra para a 
próxima terça-feira, às quinze horas. E, para constar, 
eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente, Deputado Antônio Carlos Biscaia, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da Quadragésima Nona Reunião Ordinária 
realizada em 23 de agosto de 2005

Às quinze horas e vinte e cinco minutos do dia 
vinte e três de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Antonio 
Carlos Biscaia – Presidente; Wilson Santiago e Rober-
to Magalhães – Vice-Presidentes; Ademir Camilo, An-
tonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Benedito 
de Lira, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Cleonâncio Fon-
seca, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, 
Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Jamil Murad, Jeffer-
son Campos, João Almeida, José Divino, José Rober-
to Arruda, Juíza Denise Frossard, Luiz Eduardo Gre-
enhalgh, Marcelo Ortiz, Maria Lúcia Cardoso, Mário 
Negromonte, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Ney Lopes, Odair 
Cunha, Paes Landim, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, 
Professor Luizinho, Robson Tuma, Sandra Rosado, 
Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vic Pires Franco, 
Vicente Arruda, Vilmar Rocha e Wagner Lago – Titu-
lares; Agnaldo Muniz, Alex Canziani, André de Paula, 
Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Badu Picanço, Cleuber 
Carneiro, Dr. Rosinha, Fernando Coruja, Iara Bernardi, 
Iriny Lopes, Isaías Silvestre, Jaime Martins, João Fon-
tes, Jorge VI, José Pimentel, Júlio Delgado, Léo Alcân-
tara, Leonardo Picciani, Luciano Zica, Luiz Alberto, 
Luiz Antonio Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevides, 
Mauro Lopes, Neucimar Fraga e Sandes Júnior – Su-
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados Alceu 
Collares, Bosco Costa, Carlos Rodrigues, Ibrahim Abi-
Ackel, João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, José 
Mentor, Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos, Luiz Piauhyli-
no, Michel Temer, Osmar Serraglio, Reginaldo Germa-
no, Roberto Freire, Vicente Cascione, Zenaldo Coutinho 
e Zulaiê Cobra. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu 
à apreciação a Ata da quadragésima oitava reunião 
ordinária, realizada em dezoito de agosto. O Deputado 
Mendes Ribeiro Filho requereu dispensa da leitura da 
Ata. Em votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: 1 – O Senhor Presidente informou que 
estavam disponíveis as notas taquigráficas da reunião 
de dezessete de agosto referentes ao PL 1.937/96, 
relatado pelo Deputado Mauro Benevides, para dirimir 
quaisquer dúvidas acerca da vista concedida ao Depu-
tado Inaldo Leitão. 2 – Correspondência do Deputado 
Antônio Carlos Magalhães Neto justificando sua au-
sência às reuniões de vinte e dois, vinte e três, vinte 
e nove, trinta de junho; cinco e seis julho e três de 
agosto por estar participando, como membro titular, 
das reuniões da CPMI dos Correios. 3 – Correspon-
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dência do Deputado Enio Tatico justificando sua au-
sência às reuniões de dezesseis, dezessete e dezoito 
de agosto do corrente em virtude de compromissos 
político-partidários. 4 – Correspondência do Deputado 
Bosco Costa justificando sua ausência à reunião de 
dezoito de agosto em virtude de compromissos políti-
co-partidários. 5 – Correspondência do Deputado Wil-
son Santiago indicando o Deputado Albérico Filho para 
integrar a Comissão, como membro suplente, em vaga 
existente. 6 – Ofício da Assembléia Legislativa do Pa-
raná solicitando aprovação da PEC 393/05 que “altera 
o caput e o inciso IV do art. 208 da Constituição Fe-
deral, para dispor sobre a obrigatoriedade e gratuida-
de da educação infantil para crianças de zero a seis 
anos de idade”. 7 – Correspondências: da Câmara 
Municipal de Esteio – RS, da Câmara Municipal de 
Blumenau – SC, da Prefeitura Municipal de Santos – SP 
e da Câmara Municipal de Santa Isabel – SP, encami-
nhando moções de apoio à PEC 216/03 que “modifica 
o inciso V do Art. 206 da Constituição Federal e acres-
centa o inciso VIII ao mesmo Artigo, com a finalidade 
de incluir o Piso Salarial Profissional dos Profissionais 
da Educação Escolar, como princípio geral do ensino 
no País”. 8 – Correspondência do Deputado Luiz Edu-
ardo Greenhalgh justificando sua ausência à reunião 
de dezoito de agosto em virtude de compromissos 
político-partidários. ORDEM DO DIA: Os Deputados 
Sandra Rosado, Dr. Rosinha, Mendes Ribeiro Filho, 
Sérgio Miranda, Roberto Magalhães e Darci Coelho 
requereram inversão da pauta para apreciação dos 
itens oitenta e oito, vinte e sete; cinco; setenta, quator-
ze; sessenta e cinco, trinta e um; setenta e nove; treze, 
respectivamente. Foram os requerimentos aprovados 
pelo plenário da Comissão. 1 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 3.195/04 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 44 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional”, com relação a 
processo seletivo de acesso a cursos superiores de 
graduação”. RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO 
GREENHALGH. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 2 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.724/04 – do 
Poder Executivo – (MSC 865/2004) – que “altera os 
arts. 504, 506, 515 e 518 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, relativa-
mente à forma de interposição de recursos, ao sane-
amento de nulidades processuais, ao recebimento de 
recurso de apelação e a outras questões”. RELATOR: 
Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 3 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 4.957/05 – do Poder Executivo 

– (MSC 967/2004) – que “dispõe sobre a criação do 
Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado EDMAR MOREI-
RA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a 
Redação Final por unanimidade. 4 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 794/03 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2696/2002) – que “aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Rádio Menina Tropical FM Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na cidade de Blumenau, Estado 
de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado SÉRGIO 
CAIADO. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 5 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.635/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 387/2004) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural de Rádio Comuni-
tária de Central Carapina a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Serra, Estado do 
Espírito Santo”. RELATOR: Deputado VICENTE CAS-
CIONE. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 6 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.677/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 396/2004) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Lages, Estado de Santa Cata-
rina”. RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 7 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.740/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 521/2005) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Raimunda Cleonice 
Linhares a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Massapê, Estado do Ceará”. RE-
LATOR: Deputado VICENTE CASCIONE. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 8 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.742/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 514/2005) – que “aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio 90,7 Ltda. para explorar serviço de 
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radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci-
dade de Goianápolis, Estado de Goiás”. RELATOR: 
Deputado VICENTE CASCIONE. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 9 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.777/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
517/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Piracanjuba a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Piracanjuba, 
Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado NELSON 
TRAD. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 10 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.789/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 513/2005) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Ação Candeias FM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Riachão do Jacu-
ípe, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado JOSÉ 
EDUARDO CARDOZO. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 11 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.797/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 633/2005) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Funda-
ção Barcarena de Comunicação e Assistência Social 
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, com fins exclusivamente educati-
vos, na cidade de Barcarena, Estado do Pará”. RELA-
TOR: Deputado JOSÉ DIVINO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 12 – RECURSO Nº 216/05 – do Sr. 
Dimas Ramalho – que “recorre da Decisão da Presi-
dência da Câmara dos Deputados em Questão de 
Ordem (QO nº 606/05) suscitada pelo Deputado Júlio 
Delgado no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
acerca de sua substituição no referido Conselho”. RE-
LATOR: Deputado NELSON TRAD. PARECER: pelo 
não provimento. Em 18/08/2005, foi concedida vista 
conjunta aos Deputados Colbert Martins, Inaldo Leitão, 
Jefferson Campos, Luciano Zica e Sérgio Miranda. Os 
Deputados Marcelo Ortiz, Inaldo Leitão e Colbert Mar-
tins apresentaram votos em separado. Discutiram a 
matéria os Deputados Fernando Coruja, Mendes Ri-
beiro Filho, Inaldo Leitão, Paulo Magalhães, Marcelo 
Ortiz, Sérgio Miranda, Darci Coelho, Colbert Martins, 
Vicente Arruda, Cezar Schirmer, Paulo Afonso e Wag-

ner Lago. O Senhor Presidente informou que havia 
sobre a mesa requerimento, nos termos do art. 57, VII, 
do Regimento Interno, subscrito pelos Deputados Men-
des Ribeiro Filho, Ademir Camilo e Leonardo Picciani, 
de encerramento da discussão. Em votação, o Reque-
rimento foi aprovado contra os votos dos Deputados 
Luiz Antônio Fleury, Sérgio Miranda, Colbert Martins, 
Vicente Arruda, Paulo Afonso, João Almeida, Fernan-
do Coruja, Paes Landim e Inaldo Leitão. Encerrada a 
discussão, passou-se à votação do Parecer. Orienta-
ram suas Bancadas os Deputados Marcelo Ortiz, Sér-
gio Miranda, Sandra Rosado, Colbert Martins, Inaldo 
Leitão, Luiz Antônio Fleury, Benedito de Lira, Vicente 
Arruda, Roberto Magalhães, Jefferson Campos e Lu-
ciano Zica. Em votação, foi aprovado o Parecer, contra 
os votos dos Deputados Fernando Coruja, Colbert 
Martins, Inaldo Leitão e Roberto Magalhães. 13 – PRO-
JETO DE LEI Nº 5.524/05 – do Sr. Pedro Canedo – que 
“Dispõe sobre a instituição de concurso de prognósti-
co destinado ao desenvolvimento da prática desporti-
va, a participação de entidades desportivas da moda-
lidade futebol nesse concurso, o parcelamento de 
débitos tributários e para com o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS, e dá outras providências” 
(Apensado: PL 5541/2005) RELATOR: Deputado DR. 
ROSINHA. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa deste; do PL 5.541/05, 
apensado; das Emendas de Plenário 1, 2, 3, 4, 5, com 
subemenda, 6, 7, com subemenda, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 e 14; e das Emendas 1, 2 e 3, com subemenda, da 
Comissão de Turismo e Desporto. O Deputado Lucia-
no Zica procedeu à leitura do parecer em substituição 
ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 14 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.619/03 – da Sra. Almerinda de Carvalho – que 
“ Altera a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, 
para assegurar a todos os trabalhadores domésticos 
o direito ao benefício do seguro-desemprego”. RELA-
TORA: Deputada SANDRA ROSADO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 15 – PROJETO DE LEI Nº 
4.732/01 – do Sr. Serafim Venzon – que “dispõe sobre 
a elaboração de tabela de honorários médicos, odon-
tológicos e de outros profissionais como base mínima 
para contratos com as operadoras de planos de saú-
de”. (Apensado: PL 587/2003) RELATORA: Deputada 
SANDRA ROSADO. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Subs-
titutivo da Comissão de Seguridade Social e Família 
e do PL 587/2003, apensado, com emenda. Em 
09/08/2005, foi concedida vista à Deputada Iara Ber-
nardi. Em 17/08/2005, o Deputado Luciano Zica apre-
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sentou voto em separado. Discutiu a matéria o Depu-
tado Luciano Zica. Em virtude do início da Ordem do 
Dia do Plenário, o Senhor Presidente suspendeu a 
discussão e encerrou a reunião às dezessete horas e 
trinta e dois minutos antes convocando outra para a 
próxima quarta-feira, às dez horas. E, para constar, 
eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, Deputado Antônio Carlos Biscaia, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da Quinquagésima Reunião Ordinária re-
alizada em 24 de agosto de 2005

Às dez horas e trinta e três minutos do dia vinte 
e quatro de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Antônio 
Carlos Biscaia – Presidente; José Mentor e Roberto 
Magalhães – Vice-Presidentes; Ademir Camilo, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Benedito de 
Lira, Bosco Costa, Cleonâncio Fonseca, Darci Coelho, 
Edmar Moreira, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Jamil 
Murad, Jefferson Campos, João Almeida, José Divino, 
José Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Juíza 
Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Eduardo Gree-
nhalgh, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro Filho, Michel 
Temer, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, 
Paes Landim, Paulo Afonso, Professor Luizinho, Rob-
son Tuma, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner 
Lago e Zulaiê Cobra – Titulares; Agnaldo Muniz, Ale-
xandre Cardoso, Almeida de Jesus, André de Paula, 
Ann Pontes, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Badu Pi-
canço, Colbert Martins, Coriolano Sales, Fernando 
Coruja, Iara Bernardi, Iriny Lopes, Isaías Silvestre, 
Jaime Martins, João Fontes, José Pimentel, Júlio Del-
gado, Laura Carneiro, Léo Alcântara, Leonardo Piccia-
ni, Luciano Zica, Luiz Couto, Mauro Benevides, Mauro 
Lopes, Moraes Souza, Moroni Torgan, Neucimar Fraga, 
Pedro Irujo, Rubens Otoni, Sandes Júnior e Sérgio 
Caiado – Suplentes. Deixaram de comparecer os Depu-
tados Alceu Collares, Carlos Mota, Carlos Rodrigues, 
Cezar Schirmer, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, João 
Paulo Cunha, Luiz Carlos Santos, Luiz Piauhylino, Ma-
ria Lúcia Cardoso, Mário Negromonte, Maurício Rands, 
Ney Lopes, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Regi-
naldo Germano, Roberto Freire, Sandra Rosado, Sér-
gio Miranda, Vic Pires Franco, Vicente Cascione, Vilmar 
Rocha, Wilson Santiago e Zenaldo Coutinho. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata 
da quadragésima nona reunião ordinária, realizada em 
vinte e três de agosto. O Deputado Luciano Zica re-
quereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata 

foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – Cor-
respondência do Deputado José Eduardo Cardozo 
justificando sua ausência às reuniões de dezesseis e 
dezoito de agosto por estar participando de reunião 
da CPMI dos Correios. 2 – Correspondências do Depu-
tado José Janene, Líder do PP, justificando as ausên-
cias às reuniões dos Deputados: Ibrahim Abi-Ackel, 
dezesseis e dezoito de agosto; Sandes Junior, dezes-
seis de agosto; Benedito de Lira, dezoito de agosto. 
ORDEM DO DIA: Os Deputados Darci Coelho, Lucia-
no Zica, Vicente Arruda e Bosco Costa requereram 
inversão da pauta para apreciação dos itens quinze; 
cinqüenta e três, trinta e um; sete, oitenta e quatro; 
dezenove, respectivamente. Foram os requerimentos 
aprovados pelo plenário da Comissão. Inicialmente, 
passou-se à apreciação dos itens cujas inversões re-
queridas e aprovadas na reunião anterior, desde que 
presente requerente ou relator. 1 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.732/04 – MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – que 
“dispõe sobre a conversão de cargos de Procurador 
Regional da República em cargos de Procurador da 
República”. RELATOR: Deputado DARCI COELHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 2 – PROJE-
TO DE LEI Nº 52/03 – do Sr. Carlos Eduardo Cadoca 
– que “dispõe sobre os limites da receita bruta anual 
das empresas inscritas no Sistema Integrado de Pa-
gamento de Impostos e Contribuições das Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, de 
que trata a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado MEN-
DES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do 
Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação. 
Discutiram a matéria os Deputados Vicente Arruda e 
Luciano Zica. Foi concedida vista ao Deputado Lucia-
no Zica. 3 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUI-
ÇÃO Nº 294/04 – do Sr. Agnaldo Muniz e outros – que 
“acrescenta os §§ 2º e 3º ao art. 89 do ADCT”. (Apen-
sados: PEC 295/2004 e PEC 343/2004) RELATOR: 
Deputado PROFESSOR LUIZINHO. PARECER: pela 
admissibilidade desta, da PEC 295/2004 e da PEC 
343/2004, apensadas. O Deputado Darci Coelho pro-
cedeu à leitura do parecer em substituição ao Relator. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o Pa-
recer, contra os votos dos Deputados Bosco Costa, 
Antônio Carlos Biscaia e Luciano Zica. 4 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.197/03 – do Sr. João Alfredo e outros – que 
“estabelece as áreas ocupadas por dunas e falésias 
como espaços territoriais especialmente protegidos e 
dá outras providências”. RELATOR: Deputado WAG-
NER LAGO. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
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dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprova-
ção deste e das Emendas da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável. Foi concedida 
vista ao Deputado Vicente Arruda. 5 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.281/03 – do Sr. Inaldo Leitão – que “dispõe 
sobre assistência em processos de interesse da Ad-
ministração Pública “. RELATOR: Deputado ROBERTO 
MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa, com substitutivo, e, no 
mérito, pela aprovação. Em 24/05/2005, foi concedida 
vista ao Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto. 
Discutiram a matéria os Deputados Paulo Magalhães, 
Fernando Coruja, Vicente Arruda, Inaldo Leitão e Men-
des Ribeiro Filho. Foi concedido prazo ao Relator, nos 
termos do inciso XI, do art. 57, do Regimento Interno. 
Assumiu a Presidência o Deputado Paulo Magalhães. 
6 – PROJETO DE LEI Nº 3.798/04 – do Sr. Júlio Re-
decker – que “altera a redação do art. 45, III da Lei nº 
9.504/97, para permitir a divulgação de entrevistas e 
notícias a respeito de candidatos e respectivas candi-
daturas”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS 
BISCAIA. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, 
pela aprovação. Discutiram a matéria os Deputados 
Fernando Coruja e Mendes Ribeiro Filho. Foi conce-
dida vista conjunta aos Deputados Mendes Ribeiro 
Filho, Inaldo Leitão e Bosco Costa. 7 – PROJETO DE 
LEI Nº 3.760/04 – do Sr. Wilson Santos – que “acres-
centa inciso ao artigo 1º, da Lei n.º 8.072, de 25 de 
julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. O Deputado Antônio Carlos Biscaia reas-
sumiu a Presidência. 8 – PROJETO DE LEI Nº 4.928/01 
– do Sr. Ivan Valente – que “institui o piso salarial dos 
Farmacêuticos e a jornada de trabalho dos farmacêu-
ticos”. (Apensados: PL 6459/2002 e PL 6277/2002) 
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa deste, com emendas; do Substitutivo da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público; 
e dos PL 6459/2002 e PL 6277/2002, apensados, com 
substitutivos; e pela inconstitucionalidade da emenda 
apresentada na Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público. O Deputado Luciano Zica pro-
cedeu à leitura do parecer em substituição ao Relator. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 9 – PROJETO DE LEI Nº 
3.378/04 – da Comissão de Legislação Participativa 
– (SUG 57/2003) – que “altera a Lei nº 9.279, de 14 
de maio de 1996, para estabelecer normas sobre a 

ação penal privada nos crimes contra a propriedade 
industrial”. RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. Discutiu 
a matéria o Deputado Fernando Coruja. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 10 – PROJE-
TO DE LEI Nº 4.918/05 – do Sr. Fernando Coruja – que 
“determina o envio de cópia da sentença penal ao 
ofendido, ou, na sua ausência, ao seu cônjuge, des-
cendentes ou ascendentes”. RELATOR: Deputado VI-
CENTE ARRUDA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição. Discutiram a matéria os Deputados Roberto 
Magalhães, Vicente Arruda e Fernando Coruja. Sus-
pensa a discussão por acordo. 11 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.663/99 – do Sr. Enio Bacci – que “proíbe a fabri-
cação, comercialização e utilização, em todo o Territó-
rio Nacional, de redes de pesca, com malha inferior a 
05”. RELATOR: Deputado BOSCO COSTA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa, com emenda. O Deputado Marcelo Ortiz apre-
sentou voto em separado. Em 16/06/2005, foi conce-
dida vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho. Em 
30/06/2005, foi concedido prazo ao relator, nos termos 
do art. 57, inciso XI, do Regimento Interno. Suspensa 
a discussão por acordo. 12 – PROJETO DE LEI Nº 
1.426/03 – do Sr. Rogério Silva – que “institui o ano de 
2005 como “Ano do Turismo””. RELATORA: Deputada 
ANN PONTES. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste e da Emenda 
da Comissão de Turismo e Desporto. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. O Senhor Presidente anunciou a inclusão em 
pauta para a próxima reunião do PDC 1.786/05 e do 
PL 5.629/05 e encerrou a reunião às doze horas e de-
zenove minutos antes convocando outra para a próxi-
ma quinta-feira, às dez horas. E, para constar, eu, Re-
jane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presiden-
te, Deputado Antônio Carlos Biscaia, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da Quinquagésima Primeira Reunião Or-
dinária realizada em 25 de agosto de 2005

Às onze horas e dezenove minutos do dia vinte 
e cinco de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos 
Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Pre-
sidente; Ademir Camilo, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bosco Costa, 
Cezar Schirmer, Darci Coelho, Edmar Moreira, Gon-
zaga Patriota, Inaldo Leitão, Jamil Murad, Jefferson 
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Campos, José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Fros-
sard, Luiz Eduardo Greenhalgh, Nelson Trad, Paes 
Landim, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Professor 
Luizinho, Sérgio Miranda e Sigmaringa Seixas – Titu-
lares; Agnaldo Muniz, Alex Canziani, Almeida de Jesus, 
André de Paula, Ann Pontes, Ary Kara, Coriolano Sa-
les, Fernando Coruja, Iriny Lopes, Jaime Martins, João 
Fontes, Júlio Delgado, Léo Alcântara, Luciano Zica, 
Mauro Benevides e Neucimar Fraga – Suplentes. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Alceu Collares, 
Almir Moura, Carlos Mota, Carlos Rodrigues, Cleonân-
cio Fonseca, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, João 
Almeida, João Paulo Cunha, José Divino, José Mentor, 
José Roberto Arruda, Jutahy Junior, Luiz Carlos San-
tos, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maria Lúcia Car-
doso, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Michel 
Temer, Nelson Pellegrino, Ney Lopes, Odair Cunha, 
Osmar Serraglio, Reginaldo Germano, Ricardo Fiuza, 
Roberto Freire, Robson Tuma, Sandra Rosado, Vic 
Pires Franco, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar 
Rocha, Wagner Lago, Wilson Santiago, Zenaldo Cou-
tinho e Zulaiê Cobra. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
submeteu à apreciação a Ata da qüinquagésima reu-
nião ordinária, realizada em vinte e quatro de agosto. 
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh requereu dis-
pensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprova-
da por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – Correspon-
dência do Deputado José Janene, Líder do PP, indi-
cando o Deputado Ricardo Fiúza para integrar a Co-
missão, como membro titular, em substituição ao Depu-
tado Mário Negromonte. 2 – Correspondência da Depu-
tada Edna Macedo justificando sua ausência à reunião 
de vinte e quatro de agosto, em virtude de compromis-
sos político-partidários no Estado de São Paulo. 3 – 
Correspondência do Deputado Ney Lopes justificando 
sua ausência às reuniões de vinte e quatro e vinte e 
cinco de agosto por estar em missão oficial junto ao 
Parlamento Latino-Americano, PARLATINO, do qual é 
Presidente. 4 – Correspondência do Deputado Wilson 
Santiago, Líder do PMDB, indicando o Deputado Almir 
Moura para integrar a Comissão, como membro titular, 
em vaga existente. ORDEM DO DIA: Os Deputados 
Darci Coelho, Inaldo Leitão, Ann Pontes e Roberto 
Magalhães requereram inversão da pauta para apre-
ciação dos itens cinqüenta e oito, seis; dez, trinta e 
nove; setenta e sete, respectivamente. Foram os re-
querimentos aprovados pelo plenário da Comissão. 1 
– PROJETO DE LEI Nº 300/03 – do Sr. Gilmar Macha-
do – que “dispõe sobre a criação de salas de arte nos 
shoppings centers para exibição de filmes nacionais e 
de arte”. RELATOR: Deputado DARCI COELHO. PA-
RECER: pela inconstitucionalidade deste e da Emen-

da da Comissão de Educação e Cultura. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 2 – PROJETO DE LEI Nº 1.712/03 – da 
REFPOLIT – que “altera os artigos 9º e 47 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997 e acrescenta o art. 
9º-A à mesma Lei, dispondo sobre prazos de filiação 
partidária e de domicílio eleitoral”. RELATOR: Depu-
tado RUBENS OTONI. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação, com emendas. Em 05/07/2005, foi conce-
dida vista conjunta aos Deputados Benedito de Lira, 
Jorge VI, Rubinelli e Vicente Arruda. Discutiram a ma-
téria os Deputados Inaldo Leitão, Darci Coelho e Ro-
berto Magalhães. Em votação, foi aprovado por una-
nimidade o Parecer. 3 – PROJETO DE RESOLUÇÃO 
(CD) Nº 124/03 – do MESA DIRETORA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS. – que “modifica os arts 17, 34, 
139, 146, 189, 197, 201 e 202, do Regimento Interno, 
limitando a criação de Comissões Especiais e estabe-
lece novo rito para tramitação das Propostas de Emen-
da Constitucional”. RELATOR: Deputado INALDO LEI-
TÃO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste 
e das emendas de Plenário nºs 2, 3, e 5, com substi-
tutivo; pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela rejeição das emendas de 
Plenário nºs 1, 4, 6, 8, 10 e 11; e pela constitucionali-
dade, injuridicidade e anti-regimentalidade das emen-
das de Plenário nºs 7 e 9. Em 12/05/2005, foi conce-
dida vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, José 
Eduardo Cardozo, Luiz Eduardo Greenhalgh, Roberto 
Magalhães e Sérgio Miranda. Em 17/05/2005, foi adia-
da a discussão, por dez sessões, a requerimento do 
Deputado José Eduardo Cardozo. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Pa-
recer. 4 – PROJETO DE LEI Nº 4.726/04 – do Poder 
Executivo – (MSC 867/2004) – que “altera os arts. 112, 
114, 154, 219, 253, 305, 322, 338, 489 e 555 da Lei 
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Pro-
cesso Civil, relativos à incompetência relativa, meios 
eletrônicos, prescrição, distribuição por dependências, 
exceção de incompetência, revelia, carta precatória e 
rogatória, ação rescisória e vista dos autos, e revoga 
o art. 194 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO RAN-
DS. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. Em 
04/08/2005, foi concedida vista conjunta aos Deputados 
Darci Coelho e Roberto Magalhães. Discutiram a ma-
téria os Deputados Darci Coelho e Roberto Magalhães. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
5 – PROJETO DE LEI Nº 3.796/04 – da Sra. Laura 
Carneiro – que “dispõe sobre a Política Nacional de 
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Conscientização e Orientação sobre o LES – Lupus 
Eritematoso Sistêmico, e dá providências correlatas”. 
RELATORA: Deputada ANN PONTES. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, com emenda, e do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família. Discutiu a matéria o Depu-
tado Inaldo Leitão. Em votação, foi aprovado por una-
nimidade o Parecer. 6 – PROJETO DE LEI Nº 4.735/01 
– do Sr. Ivan Valente – que “dá nova redação ao art. 
30, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”. RE-
LATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa, com emendas. Discutiram a matéria os Depu-
tados Roberto Magalhães, Darci Coelho, Ann Pontes 
e Ivan Valente. Durante a discussão, o Deputado Sér-
gio Miranda, acolhendo sugestões apresentadas, apre-
sentou complementação de voto, com substitutivo. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer com 
complementação de voto. 7 – PROJETO DE LEI Nº 
5.629/05 – do Poder Executivo – que “dispõe sobre a 
concessão de subvenção econômica à Companhia de 
Navegação do São Francisco – FRANAVE”. RELATOR: 
Deputado LUCIANO ZICA. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste. O 
Deputado Ademir Camilo procedeu à leitura do parecer 
em substituição ao Relator. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 8 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.786/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 634/2005) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Assistencial e de 
Difusão Educativa e Cultural de Joinville – FUNADEJ 
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, com fins exclusivamente educati-
vos, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. O Senhor Presiden-
te encerrou a reunião às doze horas e dezesseis mi-
nutos antes convocando outra para a próxima terça-
feira, às quinze horas. E, para constar, eu, Rejane 
Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Depu-
tado Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

Ata da Quinquagésima Segunda Reunião Or-
dinária realizada em trinta de agosto de 2005

Às quinze horas e trinta e um minutos do dia trin-
ta de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, 
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Senhores Deputados Antonio Carlos Biscaia 

– Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Presidente; 
Ademir Camilo, Almir Moura, Antonio Cruz, Benedito 
de Lira, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Darci Coelho, 
Edmar Moreira, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Jamil 
Murad, João Almeida, João Paulo Cunha, José Divino, 
José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, Luiz Eduardo 
Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maria Lú-
cia Cardoso, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo 
Afonso, Professor Luizinho, Robson Tuma, Sandra Ro-
sado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vicente Ar-
ruda e Zenaldo Coutinho – Titulares; Agnaldo Muniz, 
Alex Canziani, André de Paula, Ann Pontes, Antônio 
Carlos Biffi, Colbert Martins, Coriolano Sales, Enio 
Tatico, Fernando Coruja, João Fontes, José Pimentel, 
Júlio Delgado, Laura Carneiro, Leonardo Picciani, Lu-
ciano Zica, Luiz Antonio Fleury, Luiz Couto, Mauro 
Benevides e Ricardo Barros – Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Alceu Collares, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Carlos Mota, Carlos Rodri-
gues, Cleonâncio Fonseca, Gonzaga Patriota, Ibrahim 
Abi-Ackel, Jefferson Campos, José Mentor, José Ro-
berto Arruda, Juíza Denise Frossard, Luiz Carlos San-
tos, Michel Temer, Ney Lopes, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Reginaldo Germano, Ricar-
do Fiuza, Roberto Freire, Vic Pires Franco, Vicente 
Cascione, Vilmar Rocha, Wagner Lago, Wilson San-
tiago e Zulaiê Cobra. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
submeteu à apreciação a Ata da qüinquagésima pri-
meira reunião ordinária, realizada em vinte e cinco de 
agosto. O Deputado Sérgio Miranda requereu dispen-
sa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada 
por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – Correspondência 
da Deputada Edna Macedo justificando sua ausência 
à reunião de vinte e cinco de agosto em virtude de 
compromissos político-partidários no Estado de São 
Paulo. 2 – Correspondência do Deputado Bosco Cos-
ta justificando sua ausência à reunião de vinte e três 
de agosto em virtude de compromissos político-parti-
dários. 3 – Correspondência do Sr. Mauro Marcelino 
encaminhando abaixo-assinado, contendo 11.448 as-
sinaturas, colhidas no Estado do Rio de Janeiro, com 
manifestação contrária ao Projeto de Lei 2.679/03 – 
Reforma Política – no tocante aos artigos que tratam 
do voto em lista fechada e do financiamento público 
de campanhas. 4 – Comunicado de retirada de pauta 
do PL 1.860/1999, que “institui o estudo dos direitos 
humanos na formação policial”, a pedido do Relator, 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, para reexame. 
ORDEM DO DIA: 1 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 803/03 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
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mática – (TVR 2908/2002) – que “aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Sociedade de Radio-
difusão Padre Eduardo Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ter-
ra Rica, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado ADE-
MIR CAMILO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada a Redação Final por unanimidade. 2 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.509/04 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 309/2004) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Juti 
– ACODECAJ a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Juti, Estado do Mato Grosso 
do Sul”. RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 3 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.583/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 218/2004) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária para o Desen-
volvimento Artístico e Cultural de Piquete a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pi-
quete, Estado São Paulo”. RELATOR: Deputado ADE-
MIR CAMILO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada a Redação Final por unanimidade. 4 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.587/05 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 410/2004) 
– que “aprova o ato que autoriza o Centro de Serviços 
Socioeducativos e Técnico-Científicos para o Desen-
volvimento Comunitário a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Solânea, Estado da 
Paraíba”. RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 5 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.607/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 357/2004) – que “aprova o ato 
que autoriza ao Conselho das Associações ONGS e 
Rádio Comunitária de Moreilândia/PE a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Morei-
lândia, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado 
ADEMIR CAMILO. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 6 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.610/05 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 365/2004) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Serro-

te Educativa a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Serrolândia, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 
por unanimidade. 7 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.634/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 269/2004) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Rádio Unisul FM 
– ACRU a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de União do Sul, Estado do Mato 
Grosso”. RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 8 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.643/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 393/2004) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Rádio Ondas 
Verdes FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Tacuru, Estado do Mato Gros-
so do Sul”. RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 9 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.644/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 414/2004) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Sistema Plug 
de Comunicações Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Sarandi, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado 
ADEMIR CAMILO. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 10 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.648/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
406/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural de Radiodifusão Independente – ACRDI 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Sebastião do Passé, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 
por unanimidade. 11 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.593/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
448/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Martinópolis a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Martinópolis, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado JOÃO 
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ALMEIDA. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 12 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.660/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (MSC 68/2004) – que “aprova o ato que 
declara a perempção da permissão outorgada à Rádio 
Antena 1 de Ribeira do Pombal Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média local, 
na cidade de Ribeira do Pombal, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 13 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.672/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 332/2004) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural de Integração Comu-
nitária de Santa Cruz do Sul – ACICOM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de San-
ta Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul”. RELA-
TOR: Deputado INALDO LEITÃO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 14 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.705/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
486/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Rádio Gurinhatãense – Rádio Novo 
Horizonte a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Gurinhatã, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GRE-
ENHALGH. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
15 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.762/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 370/2004) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à SBC – Sistema 
Brasileiro de Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Timóteo, Estado de Minas Gerais”. RELA-
TOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 16 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.764/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
411/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Mensageiros da Paz de Iepê a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 

de radiodifusão comunitária na cidade de Iepê, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado ZENALDO COU-
TINHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 17 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.766/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 455/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação dos Moradores e Amigos 
de Chonin de Cima “AMACCI” a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Governador 
Valadares, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Depu-
tado JUTAHY JUNIOR. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 18 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.768/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 467/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Centro 
de Assistência Social e Educacional “John F. Kennedy” 
(CASE) a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Belo Oriente, Estado de Minas Ge-
rais”. RELATOR: Deputado BOSCO COSTA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 19 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.774/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 508/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária São José de Lagoa Grande 
do Maranhão – MA a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Lagoa Grande do Maranhão, 
Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado ANTONIO 
CARLOS MAGALHÃES NETO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 20 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.787/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
564/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Organi-
zação Cultural e Ecológica de Missal a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Missal, 
Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado LUIZ EDU-
ARDO GREENHALGH. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 21 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.817/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 536/2005) 
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– que “aprova o ato que autoriza a Associação Libe-
ralista de Itapiranga a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Itapiranga, Estado do Ama-
zonas”. RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 22 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.822/05 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 559/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Movimento Comunitário Nossa Bom Re-
pouso a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Bom Repouso, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. Os Deputados 
Inaldo Leitão, Sérgio Miranda, Ricardo Barros, Rober-
to Magalhães, Laura Carneiro, Darci Coelho, Odair 
Cunha, Antônio Carlos Biffi e Mauro Benevides reque-
reram inversão da pauta para apreciação dos itens 
vinte e dois; sessenta e dois; noventa e um; vinte e 
cinco; cento e três, cento e quatro; oitenta e um; de-
zesseis; vinte; quinze, respectivamente. Foram os re-
querimentos aprovados pelo plenário da Comissão. 23 
– PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
133/03 – do Sr. Jaime Martins e outros – que “altera 
os artigos 45 e 29 da Constituição Federal, para insti-
tuir o sistema eleitoral majoritário para cargos legisla-
tivos”. RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO. 
PARECER: pela admissibilidade. O Deputado Inaldo 
Leitão procedeu à leitura do parecer em substituição 
ao Relator. Discutiram a matéria os Deputados Sérgio 
Miranda, Mendes Ribeiro Filho e Roberto Magalhães. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
24 – PROJETO DE LEI Nº 4.309/04 – do Poder Exe-
cutivo – (MSC 716/2004) – que “autoriza o Poder Exe-
cutivo a doar cinco aeronaves C-91A à Força Aérea 
Equatoriana”. RELATORA: Deputada ALICE PORTU-
GAL. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. O Deputado Sérgio Miranda pro-
cedeu à leitura do parecer em substituição ao Relator. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 25 – PROJETO DE LEI Nº 
1.984/03 – do Sr. Ricardo Barros – que “altera o inciso 
XIII do artigo 7º da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 
1998, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
COLBERT MARTINS. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda. 
O Deputado Darci Coelho procedeu à leitura do pare-
cer em substituição ao Relator. Discutiram a matéria 

os Deputados Sérgio Miranda, Ricardo Barros e Inaldo 
Leitão. Foi concedida vista ao Deputado Sérgio Miran-
da. 26 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 358/05 – do Senado Federal – que “altera disposi-
tivos dos arts. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96, 98, 102, 103-
B, 104, 105, 107, 111-A, 114, 115, 120, 123, 124, 125, 
128, 129, 130-A e 134 da Constituição Federal, acres-
centa os arts. 97-A, 105-A, 111-B e 116-A, e dá outras 
providências”. (Apensado: PEC 377/2005) RELATOR: 
Deputado ROBERTO MAGALHÃES. PARECER COM 
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa: pela admissi-
bilidade desta, com emendas, e da PEC 377/2005, 
apensada. Em 10/08/2005, foi concedida vista conjun-
ta aos Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh e Vicente 
Arruda. Discutiram a matéria os Deputados Roberto 
Magalhães, Darci Coelho e Inaldo Leitão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 27 – PROJE-
TO DE LEI Nº 4.293/04 – da Sra. Laura Carneiro – que 
“declara Patronesse do Feminismo Nacional a escri-
tora Rose Marie Muraro”. RELATORA: Deputada ZU-
LAIÊ COBRA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. A Deputada Edna 
Macedo procedeu à leitura do parecer em substituição 
ao Relator. Discutiram a matéria os Deputados Vicen-
te Arruda e Sérgio Miranda. Foi concedida vista ao 
Deputado Vicente Arruda. 28 – PROJETO DE LEI Nº 
399/03 – do Sr. Carlos Alberto Leréia – que “altera o 
art. 3º, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993”. 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa deste, com emenda; e pela constitucionalidade, 
injuridicidade e antiregimentabilidade da Emenda da 
Comissão de Finanças e Tributação. O Deputado Dar-
ci Coelho procedeu à leitura do parecer em substituição 
ao Relator. Foi concedida vista ao Deputado Inaldo 
Leitão. 29 – PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 
110/03 – da Comissão Especial de Documentos Sigi-
losos – que “dispõe sobre a Comissão Especial de 
Documentos Sigilosos”. RELATOR: Deputado JOSÉ 
EDUARDO CARDOZO. PARECER: constitucionalida-
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação deste e da Emenda de Plenário, com Subs-
titutivo. O Deputado Antônio Carlos Biffi procedeu à 
leitura do parecer em substituição ao Relator. Discuti-
ram a matéria os Deputados Roberto Magalhães, Vi-
cente Arruda, Mendes Ribeiro Filho, Sérgio Miranda, 
Fernando Coruja e Inaldo Leitão. Foi concedida vista 
ao Deputado Mendes Ribeiro Filho. Teceu considera-
ções acerca da matéria o Senhor Presidente. 30 – PRO-
JETO DE LEI Nº 1.937/96 – do Senado Federal – Pe-
dro Simon – (PLS 264/1995) – que “altera a redação 
da alínea “e” do artigo 38 da Lei nº 4.117, de 27 de 
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agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Te-
lecomunicações, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado MAURO BENEVIDES. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com 
emendas. Em 17/08/2005, foi concedida vista ao Depu-
tado Inaldo Leitão. Discutiram a matéria os Deputados 
Inaldo Leitão, Vicente Arruda, Mendes Ribeiro Filho, 
Mauro Benevides, Fernando Coruja e Sérgio Miranda. 
Foi concedido prazo ao Relator nos termos do art. 57, 
XI. O Senhor Presidente anunciou a inclusão em pau-
ta da Consulta 08/2005 e encerrou a reunião às de-
zesseis horas e quarenta e nove minutos antes con-
vocando outra para a próxima quarta-feira, às dez 
horas. E, para constar, eu, Rejane Salete Marques, 
lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Antônio Car-
los Biscaia, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados.

Ata da Quinquagésima Terceira Reunião Ordi-
nária realizada em trinta e um de agosto de 2005

Às dez horas e quarenta minutos do dia trinta 
e um de agosto de dois mil e cinco, reuniu-se a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos 
Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Pre-
sidente; Ademir Camilo, Almir Moura, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bosco 
Costa, Cleonâncio Fonseca, Darci Coelho, Edna Ma-
cedo, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Jamil Murad, 
Jefferson Campos, João Almeida, João Paulo Cunha, 
José Divino, José Eduardo Cardozo, Juíza Denise 
Frossard, Jutahy Junior, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz 
Piauhylino, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro Filho, Nelson 
Pellegrino, Odair Cunha, Paes Landim, Paulo Afonso, 
Professor Luizinho, Robson Tuma, Sandra Rosado, 
Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, 
Wagner Lago, Zenaldo Coutinho e Zulaiê Cobra – Ti-
tulares; Agnaldo Muniz, Albérico Filho, Alex Canziani, 
Alexandre Cardoso, André de Paula, Antônio Carlos 
Biffi, Ary Kara, Átila Lira, Colbert Martins, Coriolano 
Sales, Enéas, Fernando Coruja, Iara Bernardi, Iriny 
Lopes, Isaías Silvestre, João Fontes, João Mendes de 
Jesus, José Pimentel, Júlio Delgado, Léo Alcântara, 
Luciano Zica, Luiz Couto, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Onyx Lorenzoni, Pedro Irujo, Sandes Júnior e 
Sérgio Caiado – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Alceu Collares, Carlos Mota, Carlos Ro-
drigues, Cezar Schirmer, Edmar Moreira, Ibrahim Abi-
Ackel, José Mentor, José Roberto Arruda, Luiz Carlos 
Santos, Maria Lúcia Cardoso, Maurício Rands, Michel 
Temer, Nelson Trad, Ney Lopes, Osmar Serraglio, Paulo 
Magalhães, Reginaldo Germano, Ricardo Fiuza, Ro-

berto Freire, Vic Pires Franco, Vicente Cascione, Vilmar 
Rocha e Wilson Santiago. Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
submeteu à apreciação a Ata da qüinquagésima segun-
da reunião ordinária, realizada em trinta de agosto. O 
Deputado Colbert Martins requereu dispensa da leitura 
da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada por unanimi-
dade. EXPEDIENTE: 1 – Correspondência da Depu-
tada Juíza Denise Frossard, justificando sua ausência 
às reuniões de sete e vinte e três de junho, cinco de 
julho, três, quatro, nove, dezessete e dezoito de agos-
to, por estar participando das reuniões da CPMI dos 
Correios. 2 – Correspondência do Deputado Maurício 
Rands, justificando sua ausência às reuniões de dois, 
três, quatro, onze, dezesseis, dezessete e dezoito de 
agosto, por estar participando das reuniões da CPMI 
dos Correios. ORDEM DO DIA: Os Deputados Luiz 
Couto, Colbert Martins, Luiz Eduardo Greenhalgh, Edna 
Macedo, Sérgio Miranda e Vicente Arruda requereram 
inversão da pauta para apreciação dos itens trinta e três; 
oito, cinqüenta e cinco; setenta, setenta e um; trinta e 
cinco; vinte e cinco; nove, respectivamente. Foram os 
requerimentos aprovados pelo plenário da Comissão. 
1 – PROJETO DE LEI Nº 959/03 – da Comissão de 
Legislação Participativa – (SUG 59/2002) – que “dispõe 
sobre a regulamentação das profissões de Técnico de 
Estética e de Terapeuta Esteticista”. (Apensados: PL 
998/2003 (Apensado: PL 1824/2003 (Apensado: PL 
1862/2003)) e PL 3805/2004) RELATOR: Deputado 
ODAIR CUNHA. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substi-
tutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, com subemenda, do PL 998/2003, 
do PL 1824/2003, com emenda, do PL 1862/2003, 
com emenda, e do PL 3805/2004, apensados. Discu-
tiram a matéria os Deputados Vicente Arruda e Darci 
Coelho. Foi concedida vista conjunta aos Deputados 
Darci Coelho e Luiz Couto. 2 – PROJETO DE LEI Nº 
2.550/00 – do Poder Executivo – (MSC 272/2000) 
– que “dispõe sobre as ações ordinárias e preferen-
ciais não reclamadas correspondentes a participação 
acionária em sociedades anônimas de capital aberto”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. PARECER 
COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e 
das Emendas das Comissões de Economia, Indústria 
e Comércio e de Finanças e Tributação, com substitu-
tivo; pela inconstitucionalidade e anti-regimentalidade 
das oito emendas apresentadas nesta Comissão ao 
projeto; e pela injuridicidade e anti-regimentalidade da 
emenda apresentada nesta Comissão ao substitutivo 
do relator. Em 20/11/2002, foi adiada a discussão, por 
dez sessões, a requerimento do Deputado Paes Lan-
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dim. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 3 – PROJETO DE LEI Nº 
3.152/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – que “inclui representante 
do terceiro setor nos comitês gestores dos programas 
executados com recursos do Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico”. RELATOR: 
Deputado COLBERT MARTINS. PARECER: pela in-
constitucionalidade. Foi concedida vista ao Deputado 
Luiz Eduardo Greenhalgh. 4 – PROJETO DE LEI Nº 
143/03 – do Sr. Luciano Castro – que “disciplina a cap-
tação de recursos financeiros para projetos ambientais 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado COL-
BERT MARTINS. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste e das Emendas 
nºs 1, 2 e 3 adotadas pela Comissão de Defesa do 
Consumidor e pela inconstitucionalidade e injuridici-
dade da Emenda de nº 4. Foi concedida vista conjun-
ta aos Deputados Vicente Arruda e Marcelo Ortiz. 5 
– PROJETO DE LEI Nº 2.646/03 – do Sr. João Fontes 
– que “altera a redação do art. 60 do Decreto-Lei nº 
2.848 de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal” RE-
LATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e, no mérito, pela rejeição. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 6 
– PROJETO DE LEI Nº 2.697/03 – do Sr. Feu Rosa 
– que “altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro 
de 1941, que instituiu o Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHAL-
GH. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. Foi concedida vista ao Deputado Vicente 
Arruda. Iniciada a Ordem do Dia do Congresso Nacio-
nal, o Senhor Presidente encerrou a reunião às onze 
horas e dezessete minutos antes convocando outra para 
a próxima quinta-feira, às dez horas. E, para constar, 
eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente, Deputado Antônio Carlos Biscaia, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da Quinquagésima Quarta Reunião Ordi-
nária realizada em 1º de setembro de 2005

Às onze horas e quarenta e três minutos do dia 
primeiro de setembro de dois mil e cinco, reuniu-se a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos 
Biscaia – Presidente; José Mentor, Wilson Santiago e 
Roberto Magalhães – Vice-Presidentes; Almir Moura, 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Be-
nedito de Lira, Cezar Schirmer, Cleonâncio Fonseca, 
Edmar Moreira, Edna Macedo, Gonzaga Patriota, Inal-

do Leitão, Jamil Murad, Jefferson Campos, João Pau-
lo Cunha, José Divino, José Eduardo Cardozo, José 
Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo 
Ortiz, Maurício Rands, Nelson Trad, Odair Cunha, Pau-
lo Afonso, Professor Luizinho, Robson Tuma, Sandra 
Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vilmar 
Rocha, Wagner Lago e Zulaiê Cobra – Titulares; Alex 
Canziani, Almeida de Jesus, André de Paula, Ann Pon-
tes, Antônio Carlos Biffi, Ary Kara, Colbert Martins, Co-
riolano Sales, Custódio Mattos, Fernando Coruja, Iara 
Bernardi, Isaías Silvestre, Jaime Martins, João Fontes, 
José Pimentel, Júlio Delgado, Luiz Antonio Fleury, Luiz 
Couto, Mauro Benevides, Moroni Torgan, Mussa Demes, 
Neucimar Fraga, Pauderney Avelino, Professor Irapuan 
Teixeira, Sandes Júnior e Sérgio Caiado – Suplentes. 
Compareceu também o Deputado Neuton Lima. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Ademir Camilo, 
Agnaldo Muniz, Alceu Collares, Bosco Costa, Carlos 
Mota, Carlos Rodrigues, Darci Coelho, Ibrahim Abi-
Ackel, João Almeida, Luiz Carlos Santos, Maria Lúcia 
Cardoso, Mendes Ribeiro Filho, Michel Temer, Nelson 
Pellegrino, Ney Lopes, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Paulo Magalhães, Reginaldo Germano, Roberto Freire, 
Vic Pires Franco, Vicente Arruda, Vicente Cascione e 
Zenaldo Coutinho. Havendo número regimental, o Se-
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos e sub-
meteu à apreciação a Ata da qüinquagésima terceira 
reunião ordinária, realizada em trinta e um de agosto. 
O Deputado José Divino requereu dispensa da leitura 
da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada por unanimida-
de. EXPEDIENTE: 1 – Correspondências do Deputado 
José Janene, Líder do PP, justificando a ausência às 
reuniões dos Deputados: Cleonâncio Fonseca – vinte e 
cinco de agosto; Darci Coelho – 10 de agosto; Ibrahim 
Abi-Ackel – vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco 
de agosto; Professor Irapuan Teixeira – nove e vinte 
e cinco de agosto; Ricardo Barros – vinte e cinco de 
agosto; Wagner Lago – dez de agosto. 2 – Correspon-
dência do Deputado Rodrigo Maia, Líder do PFL, in-
dicando o Deputado Pauderney Avelino para integrar 
a Comissão, como membro suplente, em substituição 
ao Deputado Ronaldo Caiado. 3 – Correspondência do 
Deputado José Janene, Líder do PP, indicando o Depu-
tado Agnaldo Muniz, para integrar a Comissão, como 
membro titular, em substituição ao Deputado Ricardo 
Fiúza. 4 – Correspondência do Sindicato Nacional da 
Indústria da Cerveja, SINDCERV, encaminhando pare-
cer do Dr. Guido Arturo Palomba, ao PL 4.506/01 e à 
publicidade de bebidas alcoólicas. 5 – Correspondência 
da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB/RJ, ma-
nifestando sua posição acerca dos projetos de lei que 
tratam da modificação do valor da causa nos juizados 
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especiais. 6 – Correspondência da Câmara Municipal 
de Macaé, sugerindo apresentação, ao projeto de lei de 
lei da Reforma Política, de emenda proibindo o uso de 
carro de som durante campanhas eleitorais. ORDEM 
DO DIA: 1 – CONSULTA Nº 8/05 – Presidência da 
Câmara dos Deputados – que “consulta sobre repre-
sentação para perda de mandato de deputado federal, 
sobre a qual o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
tenha aprovado parecer no sentido da improcedência 
e/ou arquivamento, se terá ou não que ser submetido 
à apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. PA-
RECER: respondendo afirmativamente à Consulta nº 
8/2005, nos seguintes termos: 1. Nos processos de 
perda de mandato parlamentar, cabe ao Conselho de 
Ética manifestar-se pela procedência (fazendo junta-
da do respectivo projeto de resolução) ou pela impro-
cedência (concluindo pelo arquivamento); 2. Nos dois 
casos, os autos do processo serão obrigatoriamente 
encaminhados à Mesa, a fim de que o Plenário aprove 
ou rejeite o parecer do Conselho de Ética: 3. Sendo o 
Parecer pela improcedência, tendo havido instrução 
probatória, seria submetido ao Plenário da Câmara 
dos Deputados, que decidirá definitivamente sobre a 
perda ou não do mandato, por meio de projeto de re-
solução, se for o caso; 4. No caso de Parecer pela im-
procedência, por inconsistência jurídica ou inépcia da 
Representação, será submetido ao Plenário da Câmara 
dos Deputados, o qual, por maioria simples e votação 
simbólica, se o aprovar, determinará o arquivamento 
do feito, se o rejeitar, o retorno da matéria ao Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar, para a devida instrução 
probatória e posterior decisão do Plenário, devolvendo-
se todos os prazos. Discutiram a matéria os Deputados 
Luiz Antônio Fleury, Jutahy Junior, Roberto Magalhães, 
José Eduardo Cardozo, Inaldo Leitão, José Divino, Luiz 
Eduardo Greenhalgh, Paulo Afonso, Fernando Coruja 
e Marcelo Ortiz. Não havendo mais oradores inscritos, 
o Senhor Presidente encerrou a discussão e concedeu 
a palavra ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator. 
Às treze horas e onze minutos, o Senhor Presidente 
suspendeu a reunião para que o Relator procedesse 
alterações ao seu Parecer, acatando sugestões que 
lhe foram apresentadas. Reiniciada a reunião, às tre-
ze horas e trinta e seis minutos, o Relator procedeu à 
leitura da complementação de voto. PARECER COM 
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: respondendo afir-
mativamente a esta consulta, nos seguintes termos: 1. 
nos processos de perda de mandato parlamentar, cabe 
ao Conselho de Ética manifestar-se pela procedência 
(fazendo juntada do respectivo projeto de resolução) 
ou pela improcedência; 2. nos dois casos, os autos 
do processo serão obrigatoriamente encaminhados 

à mesa, a fim de que o plenário aprove ou rejeite o 
parecer do conselho de ética; 3. sendo o parecer pela 
improcedência, tendo havido instrução probatória, será 
submetido ao Plenário da Câmara dos Deputados, que 
decidirá definitivamente sobre a perda ou não do man-
dato, por meio de projeto de resolução, se for o caso;4. 
no caso de parecer concluindo pelo arquivamento, por 
inépcia da representação ou ausência de justa causa, 
a apreciação pelo plenário da casa ocorrerá se inter-
posto recurso com o quorum e prazos previstos no art. 
132, § 2º do Regimento Interno. se submetido o pa-
recer ao Plenário da Câmara dos Deputados, se este 
o aprovar, determinará o arquivamento do feito, se o 
rejeitar (o que pode ser por maioria simples), o retorno 
da matéria ao conselho de ética e decoro parlamentar, 
para a devida instrução probatória e posterior decisão 
do Plenário, devolvendo-se todos os prazos. Fizeram 
uso da palavra os Deputados Luiz Antônio Fleury, José 
Eduardo Cardozo, Roberto Magalhães e Marcelo Ortiz. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer 
com complementação de voto. Apresentou declaração 
de voto o Deputado Antônio Carlos Biscaia. O Senhor 
Presidente encerrou a reunião às quatorze horas e 
trinta minutos antes convocando outra para a próxima 
terça-feira, às quatorze horas e trinta minutos. E, para 
constar, eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente 
Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Antônio Carlos Biscaia, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da Quinquagésima Quinta Reunião Ordi-
nária realizada em 6 de setembro de 2005

Às quinze horas e cinqüenta e oito minutos do dia 
seis de setembro de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, Ple-
nário 01 da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Antonio Carlos Biscaia – Presidente; 
Roberto Magalhães – Vice-Presidente; Ademir Camilo, Al-
ceu Collares, Antonio Carlos Magalhães Neto, Cleonâncio 
Fonseca, Jamil Murad, João Almeida, José Divino, José 
Eduardo Cardozo, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes Ri-
beiro Filho, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio 
Miranda, Sigmaringa Seixas e Wagner Lago – Titulares; 
Albérico Filho, André de Paula, Antônio Carlos Biffi, Celso 
Russomanno, Colbert Martins, Dr. Rosinha, Iara Bernardi, 
João Mendes de Jesus, Júlio Delgado, Luiz Alberto, Luiz 
Couto, Mauro Benevides, Mauro Lopes, Mussa Demes e 
Pauderney Avelino – Suplentes. Compareceu também o 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. Deixaram de 
comparecer os Deputados Agnaldo Muniz, Almir Mou-
ra, Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bosco Costa, Carlos 
Mota, Carlos Rodrigues, Cezar Schirmer, Darci Coelho, 
Edmar Moreira, Edna Macedo, Gonzaga Patriota, Ibrahim 
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Abi-Ackel, Inaldo Leitão, Jefferson Campos, João Paulo 
Cunha, José Mentor, José Roberto Arruda, Juíza Denise 
Frossard, Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos, Luiz Piauhyli-
no, Marcelo Ortiz, Maria Lúcia Cardoso, Maurício Rands, 
Michel Temer, Nelson Pellegrino, Ney Lopes, Odair Cunha, 
Professor Luizinho, Reginaldo Germano, Roberto Freire, 
Robson Tuma, Vic Pires Franco, Vicente Arruda, Vicente 
Cascione, Vilmar Rocha, Wilson Santiago, Zenaldo Couti-
nho e Zulaiê Cobra. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à 
apreciação a Ata da qüinquagésima quarta reunião ordi-
nária, realizada em primeiro de setembro. O Deputado Luiz 
Couto requereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, 
a Ata foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: 1 
– RECURSO Nº 222/05 – do Sr. Roberto Jefferson – que 
“recorre, nos termos do art. 14, inciso VIII, do Código de 
Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, 
de atos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar pra-
ticados na sessão de julgamento de 01 de setembro de 
2005”. RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pelo recebimento do recurso, exclusivamente 
no seu efeito devolutivo e, no mérito, pela improcedência, 
para todos os fins que se fizerem de direito. O Relator 
procedeu à leitura do Relatório. Após a leitura do relató-
rio, o Senhor Presidente indagou se o recorrente, ou seus 
representantes, estavam presentes para se manifestar. 
Não havendo manifestação do recorrente, que fora regi-
mentalmente informado por intermédio dos meios normais 
de informação da Casa, passou-se à leitura do voto do 
Relator. Finda a leitura do voto, o Deputado Paes Landim 
requereu vista da matéria. O Senhor Presidente esclare-
ceu que, apesar da decisão da concessão de vista ser da 
sua competência exclusiva, ouviria as ponderações dos 
membros da Comissão, em razão dos prazos para apre-
ciação deste recurso, na CCJC, e do parecer do Conselho 
de Ética, em Plenário. Fizeram uso da palavra os Depu-
tados Pauderney Avelino, Mendes Ribeiro Filho, Roberto 
Magalhães, Paulo Afonso, Alceu Collares, Paes Landim, 
Mussa Demes, José Eduardo Cardozo e Jamil Murad. Foi 
concedida vista ao Deputado Paes Landim. Inconformado 
com o pedido de vista, o Deputado Jamil Murad protestou 
e registrou que viera a esta reunião da Comissão com o 
propósito de apreciar o Recurso. O Senhor Presidente 
disse ter sido esta a expectativa e o sentimento de todos 
os Deputados presentes, agradeceu a presença e o es-
forço de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas 
e cinqüenta e três minutos antes convocando outra para 
a próxima terça-feira, às onze horas. E, para constar, eu, 
Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.

Ata da Quinquagésima Sexta Reunião Ordiná-
ria realizada em 13 de setembro de 2005

Às quinze horas e dez minutos do dia treze de 
setembro de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, 
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Senhores Deputados Antonio Carlos Biscaia 
– Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Presidente; 
Agnaldo Muniz, Alceu Collares, Almir Moura, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Benedito de 
Lira, Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Cle-
onâncio Fonseca, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna 
Macedo, Inaldo Leitão, Jamil Murad, Jefferson Campos, 
João Almeida, João Paulo Cunha, José Divino, José 
Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Juíza Denise 
Frossard, Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos, Luiz Edu-
ardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz, Maria Lúcia Cardoso, 
Mendes Ribeiro Filho, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, 
Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo 
Afonso, Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Regi-
naldo Germano, Robson Tuma, Sandra Rosado, Sérgio 
Miranda, Sigmaringa Seixas, Vic Pires Franco, Vicen-
te Cascione, Zenaldo Coutinho e Zulaiê Cobra – Titu-
lares; Alexandre Cardoso, André de Paula, Ann Pontes, 
Antonio Carlos Pannunzio, Átila Lira, Colbert Martins, 
Coriolano Sales, Dr. Rosinha, Fernando Coruja, Iara 
Bernardi, Iriny Lopes, Isaías Silvestre, João Fontes, 
João Mendes de Jesus, Júlio Delgado, Leonardo Pic-
ciani, Luciano Zica, Luiz Alberto, Luiz Antonio Fleury, 
Mauro Benevides, Moraes Souza, Moroni Torgan, Neu-
cimar Fraga, Pauderney Avelino, Ricardo Barros, Ru-
bens Otoni, Sandes Júnior e Sérgio Caiado – Suplen-
tes. Compareceu também o Deputado Gonzaga Mota. 
Deixaram de comparecer os Deputados Ademir Cami-
lo, Ibrahim Abi-Ackel, José Mentor, Luiz Piauhylino, 
Maurício Rands, Michel Temer, Ney Lopes, Renato 
Casagrande, Roberto Freire, Vicente Arruda, Vilmar 
Rocha, Wagner Lago e Wilson Santiago. Havendo nú-
mero regimental, o Senhor Presidente declarou aber-
tos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da 
qüinquagésima quinta reunião ordinária, realizada em 
seis de setembro. O Deputado Rubens Otoni requereu 
dispensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi apro-
vada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – Correspon-
dências do Deputado Bosco Costa, justificando sua 
ausência às reuniões de primeiro e seis de setembro, 
em virtude de compromissos político-partidários. 2 – 
Correspondência do Deputado Antônio Carlos Maga-
lhães Neto, justificando sua ausência à reunião de 
trinta de agosto, em virtude de compromissos político-
partidários. 3 – Correspondências do Deputado Zenal-
do Coutinho, justificando suas ausências às reuniões 
de quatro, dezoito, vinte e quatro e vinte e cinco de 
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agosto, em virtude de compromissos político-partidá-
rios. 4 – Correspondência do Deputado Cleonâncio 
Fonseca, justificando sua ausência às reuniões de 
quatro e vinte e cinco de agosto, em virtude de com-
promissos político-partidários no Estado de Sergipe. 
5 – Correspondência do Deputado Almir Moura, justi-
ficando sua ausência à reunião de seis de setembro 
em virtude de compromissos político-partidários. 6 – 
Correspondência do Deputado João Almeida, justifi-
cando sua ausência à reunião de primeiro de setembro 
em virtude de compromissos político-partidários. 7 – 
Comunico ao plenário a retirada de pauta do PL 
1.238/03, item vinte e um, e da PEC 238/04, item trin-
ta e três, tendo em vista que o relator, Deputado Car-
los Rodrigues, deixou o mandato. 8 – Comunico ao 
plenário a retirada de pauta do PDL 638/03, item de-
zenove, tendo em vista que o relator, Deputado Gon-
zaga Patriota, deixou de ser membro da Comissão. 
ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente agradeceu 
nominalmente aos Deputados Roberto Magalhães, 
Ademir Camilo Alceu Collares, Antônio Carlos Maga-
lhães Neto, Cleonâncio Fonseca, Jamil Murad, João 
Almeida, José Divino, José Eduardo Cardozo, Luiz 
Eduardo Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, Nelson 
Trad, Osmar Serraglio, Paes Landim Paulo Afonso, 
Paulo Magalhães, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, 
Wagner Lago, Albérico Filho André De Paula, Antônio 
Carlos Biffi, Celso Russomanno, Colbert Martins, Dr. 
Rosinha João Mendes de Jesus, Júlio Delgado, Luiz 
Alberto, Luiz Couto, Mauro Benevides, Mauro Lopes, 
Mussa Demes, Pauderney Avelino e às Deputadas 
Sandra Rosado e Iara Bernardi, por comparecerem à 
reunião anterior, enfrentando dificuldades em um es-
forço para o cumprimento do dever parlamentar. O 
Senhor Presidente comunicou ao plenário que aguar-
daria a chegada do relator, Deputado José Eduardo 
Cardozo, para iniciar a apreciação do item um da pau-
ta. 1 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.650/05 – da Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
389/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Nova Esperança de Promoção Social a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ma-
lhada de Pedras, Estado da Bahia”. RELATOR: Depu-
tado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 2 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.657/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 454/2005) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Sócio Cultural dos 
Moradores de Itiúba – BA – ACSCMI a executar, pelo 

prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Itiúba, 
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado JOSÉ EDU-
ARDO CARDOZO. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 3 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.658/05 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 436/2005) 
– que “aprova o ato que outorga permissão à Organi-
zações So de Comunicação Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina”. RE-
LATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 4 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.664/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 433/2005) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Gráfica e Editora Diário do 
Sudoeste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Livra-
mento do Brumado, Estado da Bahia”. RELATOR: 
Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 
por unanimidade. 5 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.673/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 356/2004) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Club FM de Nova Aurora 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Nova Aurora, Es-
tado do Paraná”. RELATOR: Deputado JOSÉ EDUAR-
DO CARDOZO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada a Redação Final por unanimidade. 6 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.678/05 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 426/2004) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Mãe 
Rainha a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Independência, Estado do Rio Gran-
de do Sul”. RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO 
CARDOZO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada a Redação Final por unanimidade. 7 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.679/05 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 429/2004) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultu-
ral de Difusão Comunitária de General Câmara a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de General Câmara, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. 
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Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 8 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.688/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 412/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodi-
fusão Comunitária de Ivaiporã – ARCI a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Ivaipo-
rã, Estado do Paraná”. RELATORA: Deputada JUÍZA 
DENISE FROSSARD. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 9 
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.689/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
401/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Beneficente Rural de São Sebastião 
do Paraíso a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de São Sebastião do Paraíso, Es-
tado de Minas Gerais”. RELATORA: Deputada JUÍZA 
DENISE FROSSARD. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 
10 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.693/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
441/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Funda-
ção Cultural Comunitária “Educar” a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Patos 
de Minas, Estado de Minas Gerais”. RELATORA: Depu-
tada JUÍZA DENISE FROSSARD. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 11 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.744/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 505/2005) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Magia Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, na cidade de Não-Me-Toque, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE 
FROSSARD. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada a Redação Final por unanimidade. 12 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.745/05 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 503/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a AMEI – Associação 
Comunitária Municipal Educacional e Informativa a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Aragarças, Estado de Goiás”. RELATORA: 
Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 

por unanimidade. 13 – REDAÇÃO FINAL DO PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.748/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 493/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural, Recreativa e Educa-
cional de Cordeirópolis (ACRECO) a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Cordei-
rópolis, Estado de São Paulo”. RELATORA: Deputada 
JUÍZA DENISE FROSSARD. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unani-
midade. 14 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.752/05 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 461/2005) – que “aprova o ato que autoriza ao 
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Social, 
Educacional e Econômico de Mauá – CODESEM a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Mauá da Serra, Estado do Paraná”. RELA-
TORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 15 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.753/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 459/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Desenvol-
vimento Cultural e Artístico de Assaí a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Assaí, 
Estado do Paraná”. RELATORA: Deputada JUÍZA DE-
NISE FROSSARD. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 16 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.754/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
452/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Cultural de Itagi a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Itagi, Estado 
da Bahia”. RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE 
FROSSARD. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada a Redação Final por unanimidade. 17 – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 574/03 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2488/2002) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Rainha 
das Quedas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Abelardo Luz, 
Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado ODAIR 
CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 18 
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– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.615/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 402/2004) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Ágape Man-
tenense de Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Mantena, Estado de 
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ANTONIO CAR-
LOS MAGALHÃES NETO. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 19 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.632/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (MSC 
460/1996) – que “aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Cultura de Cuiabá Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso”. RELA-
TOR: Deputado VILMAR ROCHA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 20 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.668/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
482/2005) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Castanho Ltda para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Careiro, Estado do Amazonas”. RELATOR: Deputado 
JOÃO ALMEIDA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
21 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.694/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 446/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação dos Morado-
res de Pedra Lavrada (AMPLA) a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pedra Lavrada, 
Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado JOÃO AL-
MEIDA. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 22 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.741/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 519/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária João Carlos 
Zoby a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São João, Estado de Pernambuco”. RE-
LATOR: Deputado VILMAR ROCHA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 23 – PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 1.767/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
458/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Moradores e Amigos do Bairro de Pedra (AS-
MOAPE) a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 24 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.769/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 497/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Itaiense a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Itaí, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 25 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.772/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 501/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Educacional e Cultural – Inte-
rativa a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Medianeira, Estado do Paraná”. RELA-
TOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 26 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.773/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
506/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão Barreirinhas FM – 
ACRBFM a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Barreirinhas, Estado do Mara-
nhão”. RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRU-
DA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 27 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.803/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 317/2004) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação de Difusão Cultural e Comuni-
tária Boas Novas de Ribeirão do Sul – SP a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ri-
beirão do Sul, Estado de São Paulo”. RELATOR: Depu-
tado NELSON TRAD. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
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discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. Os Deputados Luciano Zica, Luiz Antônio 
Fleury, Edna Macedo, José Divino, Nelson Trad e Sér-
gio Miranda requereram inversão da pauta para apre-
ciação dos itens cento e treze; trinta e quatro; sessen-
ta e sete; trinta e dois, noventa e sete; cento e seis; 
setenta e dois, respectivamente. Foram os requerimen-
tos aprovados pelo plenário da Comissão. 28 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.575/04 – da Sra. Celcita Pinheiro 
– que “determina que as ações de responsabilidade 
por danos morais e patrimoniais causados a grupos 
raciais, étnicos e religiosos possam ser objeto de ação 
civil pública”. RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO 
ARRUDA. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
O Deputado Luciano Zica procedeu à leitura do pare-
cer em substituição ao Relator. Discutiu a matéria o 
Deputado Luiz Antônio Fleury. Foi concedida vista con-
junta aos Deputados Almir Moura, Jefferson Campos 
e Luiz Alberto. 29 – RECURSO Nº 222/05 – do Sr. Ro-
berto Jefferson – que “recorre, nos termos do art. 14, 
inciso VIII, do Código de Ética e Decoro Parlamentar 
da Câmara dos Deputados, de atos do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar praticados na sessão de 
julgamento de 01 de setembro de 2005”. RELATOR: 
Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. PARECER: 
pelo recebimento do recurso, exclusivamente no seu 
efeito devolutivo e, no mérito, pela improcedência, para 
todos os fins que se fizerem de direito. Em 06/09/2005, 
foi concedida vista ao Deputado Paes Landim. O Depu-
tado Paes Landim apresentou voto em separado. An-
tes de iniciar a discussão, o Senhor Presidente indagou 
se o recorrente, ou seus representantes, estavam pre-
sentes para se manifestar. Não havendo manifestação 
do recorrente, o Senhor Presidente concedeu a pala-
vra ao primeiro orador inscrito. Discutiram a matéria 
os Deputados Paes Landim, Luiz Antônio Fleury, Men-
des Ribeiro Filho, Vicente Cascione e José Eduardo 
Cardozo. Em votação, foi aprovado o Parecer, contra 
os votos dos Deputados Luiz Antônio Fleury, Antônio 
Cruz, Paes Landim, Vicente Cascione, Edna Macedo, 
Cleonâncio Fonseca e Agnaldo Muniz. 30 – PROPOS-
TA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 446/05 – do 
Sr. Ney Lopes e outros – que “dispõe sobre a não apli-
cação da ressalva do art. 16 da Constituição Federal, 
ao pleito eleitoral de 2006”. RELATOR: Deputado DAR-
CI COELHO. PARECER: pela admissibilidade. Discu-
tiram a matéria os Deputados Luiz Antônio Fleury, Paes 
Landim, Darci Coelho, Paulo Magalhães e Mendes 
Ribeiro Filho. Em votação, foi aprovado o Parecer, con-
tra os votos dos Deputados Mendes Ribeiro Filho, Vi-
cente Cascione e Alexandre Cardoso. 31 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.983/00 – do Senado Federal – Hugo Na-

poleão – (PLS 138/2000) – que “autoriza o Departa-
mento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS 
a doar ao Município de Alvorada do Gurguéia, Estado 
do Piauí, o imóvel que especifica”. RELATORA: Depu-
tada EDNA MACEDO. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa. O Deputado 
Paulo Afonso procedeu à leitura do parecer em subs-
tituição â Relatora. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 32 – PRO-
POSTA 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 JOSÉ 
DIVINO. PARECER: pela admissibilidade. Discutiram 
a matéria os Deputados Paulo Afonso, Paes Landim, 
Iara Bernardi, Zenaldo Coutinho e Almir Moura. Foi 
concedida vista conjunta aos Deputados Zenaldo Cou-
tinho e Almir Moura. O Senhor Presidente encerrou a 
reunião às dezesseis horas e cinqüenta e dois minutos 
antes convocando outra para a próxima quarta-feira, 
às dez horas. E, para constar, eu, Rejane Salete Mar-
ques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Diário da Câ-
mara dos Deputados.

Ata da Quinquagésima Sétima Reunião Ordi-
nária realizada em 14 de setembro de 2005

Às dez horas e quarenta e quatro minutos do dia 
quatorze de setembro de dois mil e cinco, reuniu-se a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Antonio 
Carlos Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-
Presidente; Ademir Camilo, Almir Moura, Antonio Cruz, 
Carlos Mota, Cleonâncio Fonseca, Darci Coelho, Edna 
Macedo, Inaldo Leitão, Jamil Murad, Jefferson Campos, 
João Almeida, João Paulo Cunha, José Divino, Juíza 
Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Eduardo Gree-
nhalgh, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro Filho, Nelson 
Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso, 
Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Reginaldo Ger-
mano, Robson Tuma, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, 
Sigmaringa Seixas, Wagner Lago e Zulaiê Cobra – Ti-
tulares; Alceste Almeida, Alexandre Cardoso, Almeida 
de Jesus, André de Paula, Ann Pontes, Antônio Carlos 
Biffi, Átila Lira, Badu Picanço, Colbert Martins, Corio-
lano Sales, Custódio Mattos, Enio Tatico, Fernando 
Coruja, Jaime Martins, João Fontes, João Mendes de 
Jesus, José Pimentel, Júlio Delgado, Léo Alcântara, 
Leonardo Picciani, Luciano Zica, Luiz Couto, Mauro 
Benevides, Mauro Lopes, Moroni Torgan, Neucimar 
Fraga, Ricardo Barros e Sandes Júnior – Suplentes. 
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Compareceram também os Deputados Gonzaga Pa-
triota e Helenildo Ribeiro. Deixaram de comparecer os 
Deputados Agnaldo Muniz, Alceu Collares, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Benedito de Lira, Bosco Cos-
ta, Cezar Schirmer, Edmar Moreira, Ibrahim Abi-Ackel, 
José Eduardo Cardozo, José Mentor, José Roberto 
Arruda, Luiz Carlos Santos, Luiz Piauhylino, Maria Lú-
cia Cardoso, Maurício Rands, Michel Temer, Ney Lo-
pes, Osmar Serraglio, Paes Landim, Renato Casagran-
de, Roberto Freire, Vic Pires Franco, Vicente Arruda, 
Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Wilson Santiago e 
Zenaldo Coutinho. Havendo número regimental, o Se-
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos e sub-
meteu à apreciação a Ata da qüinquagésima sexta 
reunião ordinária, realizada em treze de setembro. O 
Deputado Mendes Ribeiro Filho requereu dispensa da 
leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada por una-
nimidade. EXPEDIENTE: 1 – Correspondência do 
Deputado Ney Lopes, justificando sua ausência às 
reuniões de cinco a dezesseis de setembro, por moti-
vo de saúde. 2 – Correspondência do Deputado Luiz 
Couto, justificando sua ausência à reunião de treze de 
setembro, por estar participando, representando a 
Casa, das atividades promovidas pelo Conselho de 
Defesa da Pessoa Humana, em Fortaleza – CE. 3 – 
Ofício do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiência – CONADE, encaminhando, 
para conhecimento, carta aberta ao Presidente de Re-
pública. 4 – Ofício do Ministro da Justiça, Márcio Tho-
maz Bastos, encaminhando, para conhecimento e 
sugestões, texto do anteprojeto da nova lei dos estran-
geiros. 5 – Ofício da Câmara Municipal de Bebedouro 
– SP, encaminhando moção em apoio ao PL 4.718/04, 
apensado ao PL 6.928/02, que “cria o Estatuto para o 
exercício da Democracia Participativa, regulamentan-
do a execução do disposto nos incisos I, II e III do art. 
14 da Constituição Federal”. 6 – Ofício da Câmara Mu-
nicipal de Garça – SP, encaminhando moção em apoio 
ao PLP 01/03, que “regulamenta o § 3º do artigo 198 
da Constituição Federal”. 7 – Correspondência da Câ-
mara Municipal de Ibitinga – SP, solicitando apoio à 
criação de Juizados Especiais de que trata o inciso I, 
do art. 98, da Constituição Federal. 8 – Correspondên-
cia da Câmara Municipal de Garça, encaminhando 
moção de apoio ao PL 581/2003, do Deputado Neuton 
Lima, que “acrescenta o parágrafo único ao artigo 3º 
da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, prevendo o 
direito do assinante do serviço de telefonia fixa à ins-
talação de um medidor do consumo dos pulsos ou 
minutos locais junto ao seu telefone”. ORDEM DO DIA: 
Os Deputados Sérgio Miranda, André de Paula e Men-
des Ribeiro Filho requereram inversão da pauta para 
apreciação dos itens vinte e cinco; quarenta e nove, 

setenta e dois; quarenta, cinqüenta e um, respectiva-
mente. Foram os requerimentos aprovados pelo ple-
nário da Comissão. Inicialmente, passou-se à aprecia-
ção dos itens cujas inversões haviam sido aprovadas 
na reunião anterior, desde que presentes requerente 
ou relator. 1 – 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 Es-
tado do Ceará, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado SÉRGIO MIRANDA. PARECER: Parecer 
com Complementação de Voto, Dep. Sérgio Miranda 
(PCdoB-MG), pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e da Emen-
da nº 02 da Comissão de Defesa do Consumidor, com 
subemenda substitutiva, e pela inconstitucionalidade 
da Emenda nº 01 da Comissão de Defesa do Consu-
midor. Em 09/06/2004, foi concedida vista conjunta aos 
Deputados Antônio Carlos Biscaia, Inaldo Leitão e Vi-
cente Arruda. O Deputado Antônio Carlos Biscaia 
apresentou voto em separado. Em 16/03/2005, foi 
adiada a votação, por 5 sessões, a requerimento do 
Relator. O Deputado Sérgio Miranda, Relator da ma-
téria, apresentou complementação de voto retirando 
a subemenda substitutiva. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer com 
complementação de voto. 2 – PROJETO DE LEI Nº 
1.197/03 – do Sr. João Alfredo e outros – que “estabe-
lece as áreas ocupadas por dunas e falésias como 
espaços territoriais especialmente protegidos e dá ou-
tras providências”. RELATOR: Deputado WAGNER 
LAGO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
deste e das Emendas da Comissão de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável. Em 24/08/2005, foi 
concedida vista ao Deputado Vicente Arruda. Discuti-
ram a matéria os Deputados Sérgio Miranda e João 
Alfredo. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 3 – PROJETO DE LEI Nº 6.990/02 – do Sr. 
João Magno – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que “institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro”. RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa, com emendas, e, no mérito, pela aprovação. 
O Deputado André de Paula procedeu à leitura do pa-
recer em substituição ao Relator. Discutiram a matéria 
os Deputados Edna Macedo e João Magno. Em vota-
ção, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 4 – PRO-
JETO DE LEI Nº 2.914/00 – do Sr. Bispo Wanderval 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio 
em edificações e as incorporações imobiliárias”. (Apen-
sados: PL 3306/2000 e PL 5790/2001) RELATOR: 
Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela 
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constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela rejeição deste, do PL 3306/2000 e do 
PL 5790/2001, apensados. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 5 
– PROJETO DE LEI Nº 52/03 – do Sr. Carlos Eduardo 
Cadoca – que “dispõe sobre os limites da receita bru-
ta anual das empresas inscritas no Sistema Integrado 
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIM-
PLES, de que trata a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste 
e do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributa-
ção. Em 24/08/2005, foi concedida vista ao Deputado 
Luciano Zica. O Deputado Luciano Zica apresentou 
voto em separado. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 6 – PROJE-
TO DE LEI Nº 3.432/04 – do Sr. Welinton Fagundes 
– que “dispõe sobre o atendimento pessoal ao consu-
midor nas empresas que oferecem atendimento por 
telefone, Internet ou outro meio similar”. RELATOR: 
Deputado NELSON TRAD. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. O Deputado Nelson Trad assumiu a 
Presidência. 7 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.760/05 – da Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional – (MSC 202/2005) – que 
“aprova o texto do Acordo de Santa Cruz de La Sierra 
Constitutivo da Secretaria-Geral Ibero-Americana, as-
sinado pelo Brasil, em 12 de julho de 2004”. RELATOR: 
Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 8 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.788/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 526/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Abaíra – BA a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aba-
íra, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado ANTONIO 
CARLOS BISCAIA. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. O Deputado Antônio Carlos Biscaia reassumiu 
a Presidência. 9 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE LEI Nº 1.427/03 – do Sr. Lobbe Neto – que “acres-
centa os incisos VI e VII, ao art. 1º, da Lei nº 5.614, de 
5 de outubro de 1970 e os incisos IV e V, ao art. 32 da 
Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994” e DUAS 
EMENDAS DE REDAÇÃO. RELATOR: Deputado 

ADEMIR CAMILO. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. O Se-
nhor Presidente encerrou a reunião às onze horas e 
quarenta e nove minutos antes convocando outra para 
a próxima quinta-feira, às dez horas. E, para constar, 
eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, Deputado Antônio Carlos Biscaia, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da Quinquagésima Oitava Reunião Ordi-
nária realizada em 15 de setembro de 2005

Às onze horas e dois minutos do dia quinze de 
setembro de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, 
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Senhores Deputados Antonio Carlos Biscaia 
– Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Presidente; 
Almir Moura, Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bosco 
Costa, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, 
Inaldo Leitão, Jamil Murad, Jefferson Campos, João 
Almeida, João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, 
Jutahy Junior, Luiz Eduardo Greenhalgh, Maurício 
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Pellegrino, Nel-
son Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso, Professor Luizi-
nho, Robson Tuma, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, 
Sigmaringa Seixas e Zulaiê Cobra – Titulares; Alceste 
Almeida, Almeida de Jesus, André de Paula, Ann Pon-
tes, Ary Kara, Átila Lira, Badu Picanço, Colbert Martins, 
Coriolano Sales, Fernando Coruja, Iara Bernardi, Jai-
me Martins, José Pimentel, Julio Delgado, Léo Alcân-
tara, Luciano Zica, Luiz Couto, Mauro Benevides, Mo-
roni Torgan e Ricardo Barros – Suplentes. Compareceu 
também o Deputado Helenildo Ribeiro. Deixaram de 
comparecer os Deputados Ademir Camilo, Agnaldo 
Muniz, Alceu Collares, Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Carlos Mota, Cezar Schirmer, Cleonâncio Fonseca, 
Ibrahim Abi-Ackel, José Divino, José Mentor, José Ro-
berto Arruda, Juíza Denise Frossard, Luiz Carlos San-
tos, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maria Lúcia Car-
doso, Michel Temer, Ney Lopes, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Reginaldo Germano, Re-
nato Casagrande, Roberto Freire, Vic Pires Franco, 
Vicente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Wag-
ner Lago, Wilson Santiago e Zenaldo Coutinho. Haven-
do número regimental, o Senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata 
da qüinquagésima sétima reunião ordinária, realizada 
em quatorze de setembro. O Deputado Nelson Trad 
requereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, a 
Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 
– Correspondência dos professores da Escola Esta-
dual de Educação Básica Frei José, de São João da 
Urtiga – RS, requerendo seja incluída regra de transi-
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ção para aposentadoria dos professores que de fato 
exercem suas atividades em sala de aula. 2 – Comu-
nicado de retirada de pauta do PL 7.473, que “dispõe 
sobre o repasse de contribuições de órgãos da admi-
nistração pública direta, indireta e fundacional para 
clubes de caráter social, recreativo esportivo que con-
greguem os respectivos servidores ou empregados, e 
seus familiares”, item quarenta e três, a pedido do Re-
lator, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, para 
reexame. ORDEM DO DIA: O Deputado Mendes Ri-
beiro Filho solicitou ao Senhor Presidente celeridade 
na apreciação da Consulta 9/05. O Senhor Presidente 
esclareceu que a Consulta 9/05 deu entrada na Co-
missão na última terça-feira, treze de setembro, foi 
distribuída ao Deputado Jutahy Junior e será incluída 
na pauta da próxima reunião. Os Deputados Sigma-
ringa Seixas, Sandra Rosado, Mendes Ribeiro Filho e 
Bosco Costa requereram inversão da pauta para apre-
ciação dos itens seis, trinta e dois; cinqüenta e um; 
dezesseis; quarenta e sete, sete, respectivamente. 
Foram os requerimentos aprovados pelo plenário da 
Comissão. Inicialmente, passou-se à apreciação dos 
itens cujas inversões haviam sido aprovadas na reu-
nião anterior, desde que presentes requerente ou re-
lator. O Deputado Nelson Trad assumiu a Presidência. 
1 – PROJETO DE LEI Nº 2.997/04 – do Sr. Antônio 
Carlos Biscaia – que “dispõe sobre o regime jurídico 
aplicável às lojas de conveniência e dá outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. 
Em 17/08/2005, foi concedida vista ao Deputado Col-
bert Martins. O Relator apresentou complementação 
de voto. PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE 
VOTO: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, com subemenda. Discutiu a matéria o 
Deputado Colbert Martins. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer com complementação de 
voto. O Deputado Antônio Carlos Biscaia reassumiu a 
Presidência. 2 – PROJETO DE LEI Nº 3.152/04 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – que “inclui representante do terceiro se-
tor nos comitês gestores dos programas executados 
com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico”. RELATOR: Deputado COL-
BERT MARTINS. PARECER: pela inconstitucionalida-
de. Em 31/08/2005, foi concedida vista ao Deputado 
Luiz Eduardo Greenhalgh. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 3 
– PROJETO DE LEI Nº 3.248/04 – TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO DF – que “dispõe sobre a Organização 
Judiciária do Distrito Federal e Territórios”. RELATOR: 
Deputado SIGMARINGA SEIXAS. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação deste, com emendas, e das 
Emendas da Comissão de Finanças e Tributação e 
pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição 
da Emenda da Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público. O Relator apresentou complemen-
tação de voto. PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO 
DE VOTO: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
emendas, e das Emendas da Comissão de Finanças 
e Tributação e pela inconstitucionalidade e, no mérito, 
pela rejeição da Emenda da Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público. Foi concedida vista 
ao Deputado Inaldo Leitão. 4 – PROJETO DE LEI Nº 
1.153/03 – do Sr. Wasny de Roure – que “acrescenta 
inciso ao artigo 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996”. RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão 
de Educação e Cultura, com substitutivo. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 5 – PROJETO DE LEI Nº 2.358/00 – do Sr. 
Nelson Proença – que “altera a Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, dispondo sobre a propaganda elei-
toral por meio de Serviço de Valor Adicionado, inclusi-
ve Internet, e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no 
mérito, pela aprovação. Em 21/08/2003, foi concedida 
vista conjunta aos Deputados Bispo Wanderval, Bosco 
Costa, Inaldo Leitão, José Eduardo Cardozo, Luiz An-
tonio Fleury, Marcelo Ortiz e Vicente Arruda. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 6 – PROJETO DE LEI Nº 7.316/02 – do 
Poder Executivo – (MSC 962/2002) – que “disciplina o 
uso de assinaturas eletrônicas e a prestação de ser-
viços de certificação”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO 
RANDS. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
deste, nos termos do Substitutivo da Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática, com 
emendas; e pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação das emen-
das apresentadas nesta Comissão de nºs 1, com su-
bemenda, 2, com subemenda, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 e 12. O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto 
em separado. O Deputado Mendes Ribeiro Filho pro-
cedeu à leitura do parecer em substituição ao Relator. 
Foi concedida vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho. 
7 – PROJETO DE LEI Nº 399/03 – do Sr. Carlos Al-
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berto Leréia – que “altera o art. 3º, § 1º, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993”. RELATOR: Deputado EDMAR 
MOREIRA. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa deste, com emenda; e 
pela constitucionalidade, injuridicidade e anti-regimen-
talidade da Emenda da Comissão de Finanças e Tri-
butação. Em 30/08/2005, foi concedida vista ao Depu-
tado Inaldo Leitão. Discutiu a matéria o Deputado 
Inaldo Leitão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. Fez uso da palavra o Deputado Carlos 
Alberto Leréia. O Deputado Nelson Trad assumiu a 
Presidência. 8 – PROJETO DE LEI Nº 3.798/04 – do 
Sr. Júlio Redecker – que “altera a redação do art. 45, 
III da Lei nº 9.504/97, para permitir a divulgação de 
entrevistas e notícias a respeito de candidatos e res-
pectivas candidaturas”. RELATOR: Deputado ANTONIO 
CARLOS BISCAIA. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade, técnica legislativa, com emenda, e, no 
mérito, pela aprovação. Em 24/08/2005, foi concedida 
vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Inaldo 
Leitão e Mendes Ribeiro Filho. Discutiram a matéria 
os Deputados Inaldo Leitão, Bosco Costa e Sérgio Mi-
randa. Foi suspensa a discussão por acordo. O Senhor 
Presidente encerrou a reunião às doze horas e dezoi-
to minutos antes convocando outra para a próxima 
terça-feira, às quinze horas. E, para constar, eu, Reja-
ne Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Di-
ário da Câmara dos Deputados.

Ata da Quinquagésima Nona Reunião Ordiná-
ria realizada em 20 de setembro de 2005

Às quinze horas e quarenta e sete minutos do 
dia vinte de setembro de dois mil e cinco, reuniu-se a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Antonio 
Carlos Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-
Presidente; Ademir Camilo, Almir Moura, Antonio Car-
los Magalhães Neto, Bosco Costa, Carlos Mota, Cle-
onâncio Fonseca, Edna Macedo, Gonzaga Patriota, 
Inaldo Leitão, Jamil Murad, Jefferson Campos, João 
Almeida, José Divino, José Eduardo Cardozo, José 
Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo 
Ortiz, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, 
Osmar Serraglio, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Pro-
fessor Luizinho, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sig-
maringa Seixas, Vicente Arruda, Vilmar Rocha e Wag-
ner Lago – Titulares; Albérico Filho, André de Paula, 
Ann Pontes, Antônio Carlos Biffi, Antonio Carlos Pan-
nunzio, Badu Picanço, Colbert Martins, Coriolano Sa-
les, Enio Tatico, Fernando Coruja, Isaías Silvestre, João 

Fontes, Léo Alcântara, Leonardo Picciani, Luciano Zica, 
Luiz Alberto, Luiz Couto, Mauro Benevides, Mauro Lo-
pes, Neucimar Fraga, Pauderney Avelino, Ricardo Bar-
ros e Rubens Otoni – Suplentes. Deixaram de compa-
recer os Deputados Alceu Collares, Antonio Cruz, 
Benedito de Lira, Cezar Schirmer, Darci Coelho, Edmar 
Moreira, Ibrahim Abi-Ackel, João Paulo Cunha, José 
Mentor, Luiz Carlos Santos, Maria Lúcia Cardoso, Mau-
rício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Michel Temer, Ney 
Lopes, Paes Landim, Reginaldo Germano, Roberto 
Freire, Robson Tuma, Vic Pires Franco, Vicente Cas-
cione, Wilson Santiago, Zenaldo Coutinho e Zulaiê 
Cobra. Havendo número regimental, o Senhor Presi-
dente declarou abertos os trabalhos e submeteu à 
apreciação a Ata da qüinquagésima oitava reunião 
ordinária, realizada em quinze de setembro. O Depu-
tado Paulo Magalhães requereu dispensa da leitura 
da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada por unanimi-
dade. EXPEDIENTE: 1 – Correspondência do Depu-
tado Zenaldo Coutinho, justificando sua ausência à 
reunião de quatorze de setembro do corrente, por es-
tar participando da reunião da Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 
2 – Correspondência do Deputado Agnaldo Muniz, 
justificando sua ausência às reuniões de quatorze e 
quinze de setembro, por estar participando, como 
membro titular, da reunião da CPMI da compra de vo-
tos. 3 – Correspondências do Deputado José Janene, 
Líder do PP, justificando a ausência às reuniões dos 
Deputados: Ibrahim Abi-Ackel, dias 30, 31 de agosto 
e 1º de setembro; Sandes Junior, dia 30 de agosto; 
Sérgio Caiado, dia 30 de agosto; Reginaldo Germano, 
dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro; Darci Coelho, 
dia 1º de setembro. 4 – Correspondência do Deputado 
Darci Coelho, justificando sua ausência à reunião de 
vinte de setembro em virtude de compromissos políti-
co-partidários no Estado do Tocantins. 5 – Correspon-
dência do Deputado José Janene, Líder do PP, comu-
nicando que o Deputado Agnaldo Muniz deixar de 
integrar a Comissão como membro titular, passando 
a integrá-la como membro suplente. 6 – Correspon-
dência do Deputado Henrique Fontana, Líder do PT, 
indicando o Deputado Gonzaga Patriota para integrar 
a Comissão como membro titular, em substituição ao 
Deputado Renato Casagrande. 7 – Ofícios da Univer-
sidade Federal Fluminense e da Universidade Federal 
do Ceará manifestando apoio e solicitando aprovação 
da PEC 415/05, apensada à PEC 536/97, que trata do 
FUNDEB. 8 – Ofício da União Nacional dos Legislati-
vos Estaduais – UNALE, apresentando seu posiciona-
mento sobre a Reforma Política. ORDEM DO DIA: 1 
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 128/03 – da Comissão de Ciência 
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e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
18/2000) – que “aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Fundação Nossa Senhora Aparecida para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, na cidade de Fernandópolis, Estado de São Pau-
lo”. RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 
por unanimidade. 2 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.588/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 415/2004) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Beneficente Frei Diogo de Pa-
ramoti a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Paramoti, Estado do Ceará”. RELATOR: 
Deputado ODAIR CUNHA. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 3 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.649/05 – da Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
405/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária Guaraciaba – ARCGUA a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: 
Deputado ODAIR CUNHA. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 4 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.659/05 – da Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
430/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Pró Desenvolvimento de Cerro Branco a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cer-
ro Branco, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: 
Deputado ODAIR CUNHA. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 5 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.661/05 – da Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
424/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Princesa do Trairí a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Bento do Trairí, Estado do Rio Grande do Norte”. RE-
LATOR: Deputado ODAIR CUNHA. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 6 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.665/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 435/2005) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à Fundação Dom Edilberto Dinkelborg 
– FUNDED, para executar serviço de radiodifusão so-

nora em freqüência modulada, com fins exclusivamen-
te educativos, na cidade de Oeiras, Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 7 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.667/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 440/2005) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural, Educacional e Ambiental 
do Município de Paulistas a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Paulistas, Estado 
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 8 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.669/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 488/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente 
de Cubati – A.B.C. a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cubati, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 9 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.671/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 325/2004) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Comunitária de Santo 
Inácio a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Santo Inácio, Estado do Paraná”. RELA-
TOR: Deputado ODAIR CUNHA. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unani-
midade. 10 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.686/05 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 419/2004) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Beneficente e Cultural Comunitária de Pe-
reira Barreto a executar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pe-
reira Barreto, Estado de São Paulo”. RELATOR: Depu-
tado ODAIR CUNHA. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 
11 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.687/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
418/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Apuaê de Sananduva a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Sanan-
duva, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Depu-
tado ODAIR CUNHA. Não houve discussão. Em vota-
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ção, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 
12 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.695/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
453/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Transviçosa de Radiodifusão a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Nova Viçosa, Estado da Bahia”. RELATOR: Depu-
tado ODAIR CUNHA. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 
13 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.696/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
457/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária e Agropastoril de Tuiutiba a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cam-
po Formoso, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado 
NELSON TRAD. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 14 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.697/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
468/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Pojuca a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Pojuca, Estado 
da Bahia”. RELATOR: Deputado NELSON TRAD. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 15 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.699/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 474/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária da Cidade de 
Denise – MT a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Denise, Estado do Mato Gros-
so”. RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 16 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.700/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 475/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comu-
nitária e Cultural de Adustina FM – MHz a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Adus-
tina, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado NELSON 
TRAD. Não houve discussão. Em votação, foi aprova-
da a Redação Final por unanimidade. 17 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.703/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática – (TVR 478/2005) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Rádio Serrana 
FM Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Santo Amaro, 
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 18 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.704/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 484/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural dos 
Moradores de Faina a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Faina, Estado de 
Goiás”. RELATOR: Deputado NELSON TRAD. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 19 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.706/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 487/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Obras Sociais Dom Bosco a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ira-
puã, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado NEL-
SON TRAD. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada a Redação Final por unanimidade. 20 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.707/05 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 489/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária 
de Amparo Social a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Anagé, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 21 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.709/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 495/2005) – que “aprova o ato que ou-
torga concessão à Maia & Oliveira Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Costa Rica, Estado do Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 22 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.711/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 525/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural Solidariedade Goia-
norte FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Goianorte, Estado de Tocantins”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. Não houve dis-
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cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 23 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.712/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 533/2005) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural de Guimarães a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gui-
marães, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado 
NELSON TRAD. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 24 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.718/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
369/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária Rosário/FM a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Moema, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado RO-
BERTO MAGALHÃES. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 
25 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.720/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
398/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Jaguaruna a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Jaguaruna, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: 
Deputado ROBERTO MAGALHÃES. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 26 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.722/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 423/2004) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultural Dixseptiense 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do 
Rio Grande do Norte”. RELATOR: Deputado ROBER-
TO MAGALHÃES. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 27 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.725/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
462/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artís-
tico de Tibagi a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Tibagi, Estado do Paraná”. RE-
LATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 28 – REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.738/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 543/2005) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação de Apoio à Comu-
nicação Cristã – FACC para executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Picos, Esta-
do do Piauí”. RELATOR: Deputado ROBERTO MAGA-
LHÃES. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada a Redação Final por unanimidade. 29 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.746/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 500/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária Beneficente de Lagoa dos Gatos a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de La-
goa dos Gatos, Estado de Pernambuco”. RELATOR: 
Deputado NELSON TRAD. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 30 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.747/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 494/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Sambeneditense a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Benedito, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado RO-
BERTO MAGALHÃES. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 
31 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.749/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
492/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária e Cultural Santa Cruz de Canoinhas 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina”. RE-
LATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 32 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.750/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 472/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Novos Rumos 
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Barbosa, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado ROBERTO MAGALHÃES. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 33 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE LEI Nº 2.022/03 – da Sra. Professora Raquel Tei-
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xeira – que “estabelece critérios mínimos para inscrição 
de nomes no Livro dos Heróis da Pátria, depositado 
no Panteão da Liberdade e da Democracia”. RELATOR: 
Deputado ROBERTO MAGALHÃES. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 34 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE LEI Nº 3.096/04 – do Sr. Max Rosenmann – que 
“denomina “Rodovia Governador José Richa” o trecho 
da rodovia BR-476, entre as cidades de Adrianópolis 
e Curitiba, no Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado 
ROBERTO MAGALHÃES. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 35 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
3.860/04 – do Poder Executivo – (MSC 346/2004) – que 
“autoriza a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE a alienar os imóveis que especi-
fica, localizados em Brasília – Distrito Federal”. RELA-
TOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 
por unanimidade. 36 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 572/03 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
2483/2002) – que “aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à Rádio Educadora de Taió Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, na cidade de Taió, Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 37 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 698/03 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR 1202/2001) – que “aprova o ato que reno-
va a permissão outorgada à Boa Sorte – Rádio e Te-
levisão Ltda., originariamente Radiodifusão e Comu-
nicação ABC Ltda., para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Araguaína, Estado do Tocantins”. RELATOR: Deputado 
ROBSON TUMA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
38 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.507/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 307/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
e Cultural Projeto Vida a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Igaratinga, Estado 
de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado EDMAR MO-
REIRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 39 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.605/05 

– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 298/2004) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Beneficente Cultural de 
Comunicação Comunitária Solidariedade de Arealva 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Arealva, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado EDMAR MOREIRA. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 40 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.642/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
394/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Amigos do Portal do Alvorada/Flexeiras – AL 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Flexeiras, Estado de Alagoas”. RELATOR: 
Deputado ADEMIR CAMILO. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 41 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.674/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
364/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura de Lindo-
este a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Lindoeste, Estado do Paraná”. RELATOR: 
Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 42 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.708/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
491/2005) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Jeremoabo FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci-
dade de Jeremoabo, Estado da Bahia”. RELATOR: 
Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 43 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.724/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
451/2005) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Bispo Guaporé Radiodifusão Ltda para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Canavieiras, Estado da Bahia”. RELATOR: 
Deputado PROFESSOR LUIZINHO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 44 – PROJETO DE DECRETO 
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LEGISLATIVO Nº 1.726/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
471/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Moradores e Entidades Comunitárias de Fi-
gueirópolis – Tocantins a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Figueirópolis, Estado 
de Tocantins”. RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-
ACKEL. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 45 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.778/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 518/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural Comunitária Sel-
viriense a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Selvíria, Estado do Mato Grosso 
do Sul”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FI-
LHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 46 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.779/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 522/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Liga de Proteção a Maternidade e a Infância 
de Cariré a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Cariré, Estado do Ceará”. RELA-
TOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 47 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.804/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 374/2004) – que “aprova o ato que outorga con-
cessão à Fundação Catarinense de Difusão Educativa 
e Cultural “Jerônimo Coelho” para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva-
mente educativos, na cidade de Florianópolis, Estado 
de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado MENDES 
RIBEIRO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
48 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.823/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 622/2005) – que 
“aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cul-
tural e Educacional “Convenção de Itu” para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Itu, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEI-
RO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juri-

dicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
49 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.846/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 562/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Amigos de Álvares Florence a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Álvares Florence, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado DARCI 
COELHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 50 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.858/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 625/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Barrochense Cultural Co-
munitária (ABACUC) a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Barra do Rocha, 
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado ROBERTO 
MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
Os Deputados Luiz Couto, Luciano Zica e Paulo Ma-
galhães requereram inversão da pauta para apreciação 
dos itens quarenta e dois, quarenta e quatro; cento e 
dezessete, quarenta e oito; oitenta e cinco, cento e 
vinte e três, respectivamente. Foram os requerimentos 
aprovados pelo plenário da Comissão. 51 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.210/04 – do Sr. Marcelo Castro – que 
“institui o Dia do Yôga”. RELATOR: Deputado SÉRGIO 
MIRANDA. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Foi concedida vista ao 
Deputado Luciano Zica. 52 – PROPOSTA DE EMEN-
DA À CONSTITUIÇÃO Nº 536/97 – do Sr. Valdemar 
Costa Neto – que “modifica o artigo 60 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias”. (Apensados: 
PEC 312/2000, PEC 190/2003, PEC 216/2003 (Apen-
sados: PEC 247/2004 e PEC 415/2005) e PEC 105/2003 
(Apensado: PEC 160/2003)) RELATOR: Deputado VIL-
MAR ROCHA. PARECER: pela admissibilidade desta, 
da PEC 312/2000, da PEC 105/2003, da PEC 160/2003, 
da PEC 190/2003, da PEC 216/2003, da PEC 247/2004 
e da PEC 415/2005, apensadas. Discutiram a matéria 
os Deputados Iara Bernardi, Pauderney Avelino, Fáti-
ma Bezerra, Paulo Magalhães, Antenor Naspolini e 
Roberto Magalhães. Foi concedida vista conjunta aos 
Deputados Paulo Magalhães, Iara Bernardi e Almir 
Moura. 53 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
1/03 – do Sr. Roberto Gouveia – que “regulamenta o 
§ 3º do artigo 198 da Constituição Federal”. (Apensa-
dos: PLP 159/2004 e PLP 181/2004) RELATOR: Depu-
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tado JOSÉ PIMENTEL. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, das Emendas da Comis-
são de Finanças e Tributação, do PLP 159/2004 e do 
PLP 181/2004, apensados, com emendas. O Deputado 
Luciano Zica procedeu à leitura do parecer em subs-
tituição ao Relator. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. O Deputado 
Roberto Gouveia, autor da matéria, agradeceu a sua 
aprovação. Fizeram uso da palavra os Deputados Dar-
císio Perondi, Pauderney Avelino e Iara Bernardi. 54 
– PROJETO DE LEI Nº 2.520/03 – do Senado Federal 
– que “institui o ano de 2006 como “Ano Nacional San-
tos Dumont”. RELATOR: Deputado PAULO MAGA-
LHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa, com emenda. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 55 – PROJETO DE LEI Nº 4.418/04 – do 
Sr. João Campos – que “acrescenta parágrafo ao ar-
tigo 10 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 – Código de Processo Penal – determinando que 
o Delegado de Polícia comunicará à vítima a remessa 
dos autos de inquérito policial ao juiz competente, bem 
como informará o prazo previsto para oferecimento da 
denúncia”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. O Senhor Presiden-
te anunciou a inclusão em pauta para a próxima reunião 
da Consulta nº 10/05 e encerrou a reunião às dezes-
sete horas e dezesseis minutos antes convocando 
outra para a próxima quarta-feira, às dez horas. E, para 
constar, eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente 
Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Antônio Carlos Biscaia, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da Sexagésima Reunião Ordinária reali-
zada em 21 de setembro de 2005

Às dez horas e trinta e quatro minutos do dia vin-
te e um de setembro de dois mil e cinco, reuniu-se a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Antônio 
Carlos Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-
Presidente; Almir Moura, Antônio Carlos Magalhães 
Neto, Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bosco Costa, 
Carlos Mota, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Ma-
cedo, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Jefferson Cam-
pos, João Almeida, João Paulo Cunha, José Divino, 
José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Frossard, Jutahy 
Junior, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Mar-

celo Ortiz, Maria Lúcia Cardoso, Mendes Ribeiro Filho, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo 
Afonso, Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Regi-
naldo Germano, Robson Tuma, Sandra Rosado, Sig-
maringa Seixas e Zenaldo Coutinho – Titulares; Albé-
rico Filho, Alexandre Cardoso, André de Paula, Antônio 
Carlos Biffi, Átila Lira, Badu Picanço, Colbert Martins, 
Coriolano Sales, Custódio Mattos, Fernando Coruja, 
Iara Bernardi, Iriny Lopes, Isaías Silvestre, Jaime Mar-
tins, João Fontes, João Mendes de Jesus, José Pimen-
tel, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Léo Alcântara, Le-
onardo Picciani, Luiz Alberto, Luiz Couto, Mauro Be-
nevides, Mauro Lopes, Moroni Torgan, Neucimar Fra-
ga, Pauderney Avelino, Pedro Irujo, Ricardo Barros, 
Rubens Otoni e Sandes Júnior – Suplentes. Compa-
receu também o Deputado Helenildo Ribeiro. Deixaram 
de comparecer os Deputados Ademir Camilo, Alceu 
Collares, Cezar Schirmer, Cleonâncio Fonseca, Ibrahim 
Abi-Ackel, Jamil Murad, José Mentor, José Roberto 
Arruda, Luiz Carlos Santos, Maurício Rands, Michel 
Temer, Ney Lopes, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Roberto Freire, Sérgio Miranda, Vic Pires Franco, Vi-
cente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Wagner 
Lago, Wilson Santiago e Zulaiê Cobra. Havendo nú-
mero regimental, o Senhor Presidente declarou aber-
tos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da 
qüinquagésima nona reunião ordinária, realizada em 
vinte de setembro. O Deputado Roberto Magalhães 
requereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, a 
Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 
– Correspondência do Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de São de Paulo, Álvaro Lazzarini, 
encaminhando Ofício enviado ao Presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral, Ministro Carlos Velloso, no qual 
expõe suas preocupações acerca do PL 5.691/05 que 
dispõe sobre propaganda, campanha eleitoral e seu 
financiamento, alterando a Lei Eleitoral. 2 – Ofício do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, en-
caminhando abaixo-assinado dos participantes do 
“Seminário Nacional de Educação Básica das Áreas 
de Reforma Agrária do MST”, em apoio à PEC 415/05, 
apensada à PEC 536/97, que trata do FUNDEB. 3 – 
Correspondência do Deputado Renato Casagrande, 
Líder do PSB, justificando a ausência do Deputado 
Júlio Delgado à reunião de vinte de setembro em vir-
tude de compromissos político-partidários. ORDEM 
DO DIA: 1 – CONSULTA Nº 10/05 – do Mesa Diretora 
da Câmara dos Deputados – (PL 5855/2005) – que 
“consulta à CCJC sobre a possibilidade de tramitar 
pelo rito da competência conclusiva das Comissões o 
Projeto de Lei nº 5.855, de 2005, do Senado Federal, 
que “altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
que estabelece normas para as eleições, para dispor 
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sobre o processo e o financiamento eleitoral”. RELA-
TOR: Deputado FERNANDO CORUJA. PARECER: na 
Câmara dos Deputados, o PL 5.855/05 deve ser, obri-
gatoriamente, sujeito à deliberação do Plenário, em 
obediência ao disposto no art. 24, II, e, do Regimento 
Interno, c/c o art. 68, § 1º, II, da Constituição Federal. 
Discutiu a matéria o Deputado Roberto Magalhães. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
Os Deputados Edna Macedo, Iriny Lopes, Almir Mou-
ra, Iara Bernardi, Colbert Martins, Inaldo Leitão, Paulo 
Afonso, Bosco Costa e Mendes Ribeiro Filho requere-
ram inversão da pauta para apreciação dos itens qua-
renta um; quarenta e sete; sessenta e dois, setenta e 
dois; setenta e um; cinqüenta e oito; sessenta e sete; 
sessenta e nove; sessenta e quatro; trinta e cinco, res-
pectivamente. Foram os requerimentos aprovados pelo 
plenário da Comissão. 2 – PROJETO DE LEI Nº 
3.248/04 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF – que “dis-
põe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal 
e Territórios”. RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEI-
XAS. PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla-
tiva e, no mérito, pela aprovação deste, com emendas, 
e das Emendas da Comissão de Finanças e Tributa-
ção; e pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela 
rejeição da Emenda da Comissão de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público. Em 15/09/2005, foi con-
cedida vista ao Deputado Inaldo Leitão. Discutiu a 
matéria o Deputado Inaldo Leitão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 3 – PROJETO 
DE LEI Nº 4.110/01 – do Sr. Marcus Vicente – que 
“denomina “Aeroporto de Vitória – Eurico de Aguiar 
Salles” o aeroporto da cidade de Vitória – ES”. RELA-
TOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. A Deputada Edna Macedo procedeu à leitura do 
parecer em substituição ao Relator. Não houve discus-
são. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Pa-
recer. O Deputado Roberto Magalhães assumiu a 
Presidência. 4 – PROJETO DE LEI Nº 127/03 – do Sr. 
Antônio Carlos Biscaia – que “dispõe sobre a efetiva-
ção de pagamentos e recebimentos da remuneração 
do trabalho e dos benefícios previdenciários efetuados 
mediante depósito bancário, por pessoa física ou jurí-
dica, de direito público ou privado”. RELATOR: Depu-
tado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, 
do Substitutivo e da Subemenda da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público. Em 
03/08/2005, foi concedida vista ao Deputado Zenaldo 
Coutinho. Discutiu a matéria o Deputado Antônio Car-
los Biscaia. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. Fez uso da palavra o Deputado Zenaldo 

Coutinho. 5 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.572/05 – da Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional – (MSC 729/2004) – que “aprova 
o texto do Tratado de Extradição entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica Dominicana, celebrado em Brasília, em 17 de 
novembro de 2003”. RELATOR: Deputado ANTONIO 
CARLOS BISCAIA. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. O Deputado Antônio 
Carlos Biscaia reassumiu a Presidência. 6 – PROJETO 
DE LEI Nº 2.390/03 – do Sr. Celso Russomanno – que 
“altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
“dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências””. (Apensado: PL 4003/2004) RELATOR: 
Deputado REGINALDO GERMANO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, do Substitutivo da Comissão de Defesa do Con-
sumidor e do PL 4003/2004, apensado. O Deputado 
Almir Moura procedeu à leitura do parecer em substi-
tuição ao Relator. Foi concedida vista ao Deputado 
Inaldo Leitão. 7 – PROJETO DE LEI Nº 4.575/04 – da 
Sra. Celcita Pinheiro – que “determina que as ações 
de responsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados a grupos raciais, étnicos e religiosos possam 
ser objeto de ação civil pública”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé-
rito, pela aprovação. Em 13/09/2005, foi concedida 
vista conjunta aos Deputados Almir Moura, Jefferson 
Campos e Luiz Alberto. O Deputado Almir Moura apre-
sentou voto em separado. Discutiram a matéria os 
Deputados Almir Moura, Inaldo Leitão, José Divino, 
Laura Carneiro, Pauderney Avelino e Celcita Pinheiro. 
Foi suspensa a discussão por acordo. 8 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.984/03 – do Sr. Ricardo Barros – que “al-
tera o inciso XIII do artigo 7º da Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado COLBERT MARTINS. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com 
emenda. Em 30/08/2005, foi concedida vista ao Depu-
tado Sérgio Miranda. Discutiram a matéria os Depu-
tados Colbert Martins, Inaldo Leitão, Roberto Maga-
lhães e Sérgio Miranda. Foi concedido prazo ao Rela-
tor, nos termos do inciso XI, do art. 57, do Regimento 
Interno. 9 – PROJETO DE LEI Nº 3.516/04 – do Sr. 
Nelson Bornier – que “reduz alíquotas do Imposto so-
bre Produtos Industrializados – IPI incidentes sobre os 
produtos que menciona”. RELATOR: Deputado INAL-
DO LEITÃO. PARECER: pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa. Foi concedida vista ao 
Deputado Sérgio Miranda. 10 – PROJETO DE LEI Nº 
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4.293/04 – da Sra. Laura Carneiro – que “declara Pa-
tronesse do Feminismo Nacional a escritora Rose Ma-
rie Muraro”. RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA. 
PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, 
com emendas. Em 30/08/2005, vista ao Deputado Vi-
cente Arruda. Discutiram a matéria os Deputados Zu-
laiê Cobra, Sérgio Miranda, Colbert Martins e Almir 
Moura. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. Fez uso da palavra a Deputada Laura Car-
neiro. 11 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.736/05 – da Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional – (MSC 125/2005) – que “aprova 
o texto do Acordo Complementar na Área de Recursos 
Naturais e Meio Ambiente ao Acordo Básico de Coo-
peração Técnica e Científica entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Peru, assinado em Brasília, em 20 de agosto de 
2004”. RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. O Deputado Paulo Afonso procedeu à lei-
tura do parecer em substituição ao Relator. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 12 – PROJETO DE LEI Nº 3.840/04 – do 
Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dá nova redação ao 
art. 30 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
que dispõe sobre os registros públicos”. RELATOR: 
Deputado PAULO AFONSO. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação, com substitutivo. Em 17/08/2005, 
foi concedida vista ao Deputado Inaldo Leitão. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 13 – PROJETO DE LEI Nº 2.706/03 
– do Sr. Bernardo Ariston – que “institui o Selo de Qua-
lidade Nacional de Turismo, no âmbito do Território 
Nacional, e dá outras providências”. RELATOR: Depu-
tado BOSCO COSTA. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das 
emendas da Comissão de Turismo e Desporto, com 
Substitutivo. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. O Senhor Pre-
sidente anunciou a inclusão em pauta para a próxima 
reunião do PL 5.855/05 e encerrou a reunião às doze 
horas e cinco minutos antes convocando outra para a 
próxima quinta-feira, às dez horas. E, para constar, eu, 
Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presiden-
te, Deputado Antônio Carlos Biscaia, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da Sexagésima Primeira Reunião Ordiná-
ria realizada em 22 de setembro de 2005

Às onze horas e quatro minutos do dia vinte e 
dois de setembro de dois mil e cinco, reuniu-se a Co-

missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Antônio Carlos 
Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Pre-
sidente; Ademir Camilo, Almir Moura, Antônio Carlos 
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Darci 
Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Inaldo Leitão, 
Jamil Murad, Jefferson Campos, João Almeida, João 
Paulo Cunha, José Divino, José Eduardo Cardozo, Ju-
íza Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Eduardo Gre-
enhalgh, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro Filho, Nelson 
Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso, Professor Luizinho, 
Robson Tuma, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Wag-
ner Lago e Zenaldo Coutinho – Titulares; Celso Russo-
manno, Colbert Martins, Coriolano Sales, Dr. Rosinha, 
Fernando Coruja, Iriny Lopes, Isaías Silvestre, João 
Fontes, José Pimentel, Júlio Delgado, Léo Alcântara, 
Luiz Antonio Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevides, 
Mauro Lopes, Moroni Torgan, Neucimar Fraga e Ru-
bens Otoni – Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Alceu Collares, Benedito de Lira, Carlos 
Mota, Cezar Schirmer, Cleonâncio Fonseca, Gonzaga 
Patriota, Ibrahim Abi-Ackel, José Mentor, José Rober-
to Arruda, Luiz Carlos Santos, Luiz Piauhylino, Maria 
Lúcia Cardoso, Maurício Rands, Michel Temer, Nelson 
Pellegrino, Ney Lopes, Osmar Serraglio, Paes Landim, 
Paulo Magalhães, Reginaldo Germano, Ricardo Fiuza, 
Roberto Freire, Sigmaringa Seixas, Vic Pires Franco, 
Vicente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Wil-
son Santiago e Zulaiê Cobra. Havendo número regi-
mental, o Senhor Presidente declarou abertos os tra-
balhos e submeteu à apreciação a Ata da sexagésima 
reunião ordinária, realizada em vinte um de setembro. 
O Deputado Mendes Ribeiro Filho requereu dispensa 
da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – Ofício da Federação 
das Indústrias do Estado do Paraná em apoio ao PL 
5.691/05 que dispõe sobre propaganda, campanha 
eleitoral e seu financiamento, alterando a Lei Eleito-
ral. 2 – Correspondência do Deputado José Janene, 
Líder do PP, indicando o Deputado Ricardo Fiúza para 
integrar a Comissão como membro titular. 3 – Corres-
pondência do Deputado Paes Landim comunicando 
que estará afastado por quinze dias, a partir de vinte 
e dois de setembro, por razões médicas. 4 – Corres-
pondência do Deputado Carlos Mota, justificando sua 
ausência à reunião de quinze de setembro em virtu-
de de compromissos político-partidários. ORDEM DO 
DIA: O Deputado Roberto Magalhães requereu in-
versão da pauta para apreciação do item seis, à qual 
anuiu o plenário da Comissão. 1 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.855/05 – do Senado Federal – que “altera a Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece 
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normas para as eleições, para dispor sobre o proces-
so e o financiamento eleitoral”. RELATORA: Deputada 
IRINY LOPES. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação, com emendas. Foi concedida vista conjunta aos 
Deputados Jutahy Junior, Inaldo Leitão, Mendes Ribei-
ro Filho, Odair Cunha, Luciano Zica, Edna Macedo, 
Luiz Antônio Fleury, Darci Coelho e Sandra Rosado. 
O Deputado Luiz Antônio Fleury apresentou Questão 
de Ordem indagando ao Senhor Presidente por que 
projeto de sua autoria que trata da mesma matéria 
não fora apensado ao projeto em tela. Esclareceu o 
Senhor Presidente que as apensações são atribuição 
da Presidência da Casa. O Deputado Coriolano Sales 
apresentou Questão de Ordem no mesmo sentido. O 
Deputado Odair Cunha, falando pela ordem, solicitou 
esforço de todos para que a proposição fosse aprova-
da o mais rápido possível. Fizeram uso da palavra os 
Deputados Mendes Ribeiro Filho, Roberto Magalhães, 
Luciano Zica e Iriny Lopes. Teceu considerações acerca 
do tema o Senhor Presidente. 2 – PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 178/04 – da Sra. Luciana Gen-
ro – que “altera a redação do art. 13 da Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992, que “dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, empre-
go ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional” e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado ROBERTO MAGALHÃES. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, com substitutivo; e pela inconstitucionalidade do 
Substitutivo da Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público. Discutiram a matéria os Deputados 
Roberto Magalhães, Darci Coelho, Marcelo Ortiz, Sér-
gio Miranda, Fernando Coruja e Celso Russomanno. 
Em votação, foi rejeitado, o Parecer, contra o voto do 
Deputado Roberto Magalhães. O Deputado Darci Co-
elho foi designado Relator do Vencedor, pela inconsti-
tucionalidade. 3 – PROJETO DE LEI Nº 2.285/03 – do 
Sr. Sandes Júnior – que “dispõe sobre a organização 
de brigadas de incêndio voluntárias”. RELATOR: Depu-
tado CELSO RUSSOMANNO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Em 
12/05/2005, foi concedida vista ao Deputado Inaldo 
Leitão. O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto em 
separado. Em 09/08/2005, foi suspensa a discussão 
em virtude da ausência do Relator. Discutiram a ma-
téria os Deputados Marcelo Ortiz, Fernando Coruja, 
Luciano Zica, Sérgio Miranda e Celso Russomanno. 
Foi concedido prazo ao Relator, nos termos do inciso 
XI, do art. 57, do Regimento Interno. O Senhor Presi-
dente encerrou a reunião às doze horas e quarenta e 
cinco minutos antes convocando outra para a próxima 

terça-feira, às quinze horas. E, para constar, eu, Reja-
ne Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Di-
ário da Câmara dos Deputados.

Ata da Sexagésima Segunda Reunião Ordiná-
ria realizada em 27 de setembro de 2005

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e sete 
de setembro de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, 
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Senhores Deputados Antônio Carlos Biscaia 
– Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Presidente; 
Ademir Camilo, Alceu Collares, Almir Moura, Antônio 
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Benedito de 
Lira, Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Cle-
onâncio Fonseca, Darci Coelho, Edna Macedo, Inaldo 
Leitão, Jamil Murad, João Almeida, João Paulo Cunha, 
José Divino, José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Fros-
sard, Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos, Luiz Eduardo 
Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maria Lú-
cia Cardoso, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Osmar 
Serraglio, Paulo Afonso, Professor Luizinho, Reginaldo 
Germano, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vicente 
Arruda, Wagner Lago, Zenaldo Coutinho e Zulaiê Co-
bra – Titulares; Agnaldo Muniz, Albérico Filho, Almei-
da de Jesus, André de Paula, Aníbal Gomes, Antonio 
Carlos Pannunzio, Ary Kara, Colbert Martins, Dr. Rosi-
nha, Enio Tatico, Fernando Coruja, Iara Bernardi, Iriny 
Lopes, Isaías Silvestre, João Fontes, Laura Carneiro, 
Léo Alcântara, Leonardo Picciani, Luciano Zica, Luiz 
Alberto, Luiz Couto, Mauro Benevides, Moraes Souza, 
Neucimar Fraga, Ricardo Barros, Rubens Otoni e San-
des Júnior – Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Edmar Moreira, Gonzaga Patriota, Ibrahim 
Abi-Ackel, Jefferson Campos, José Mentor, José Ro-
berto Arruda, Michel Temer, Ney Lopes, Paes Landim, 
Paulo Magalhães, Ricardo Fiuza, Roberto Freire, Ro-
bson Tuma, Sandra Rosado, Vic Pires Franco, Vicente 
Cascione, Vilmar Rocha e Wilson Santiago. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata 
da sexagésima primeira reunião ordinária, realizada 
em vinte dois de setembro. O Deputado Luciano Zica 
requereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, a 
Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 
– Correspondência da Câmara Municipal de Piracica-
ba – SP, solicitando a criação de Juizados Especiais 
Penais para infrações de menor potencial ofensivo. 2 
– Correspondências da Câmara Municipal de Forta-
leza – CE e da Câmara Municipal de Várzea Paulista 
– SP, solicitando aprovação da PEC 536/97, que trata 
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do FUNDEB. 3 – Correspondência da Câmara Muni-
cipal de Amparo – SP, requerendo aprovação do PL 
4.501/01, que “acrescenta parágrafo ao art. 463 da 
Consolidação das Lei do Trabalho – CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, assegu-
rando ao empregado a indicação da instituição bancá-
ria onde o empregador deverá depositar seu salário”. 
4 – Correspondência do Colegiado de Yoga do Brasil, 
solicitando a rejeição do PL 3.210/04, que “institui o 
Dia do Yôga”. 5 – Correspondências do Deputado José 
Janene, Líder do PP, justificando a ausência às reu-
niões dos Deputados: Reginaldo Germano, quinze de 
setembro; Sérgio Caiado, quinze de setembro. ORDEM 
DO DIA: O Senhor Presidente comunicou ao plenário 
que deu entrada na Comissão expediente, da Mesa, 
com Requerimento do Deputado Dimas Ramalho, Lí-
der do PPS, questionando decisão do TSE, para ser 
apreciado juntamente com a Consulta nº 9/05, item um 
da pauta. Esclareceu que a Consulta seria deliberada 
após o Relator manifestar-se acerca do Requerimento. 
O Deputado Sérgio Miranda pediu a palavra pela ordem 
para escusar-se com os membros de entidades que 
compareceram à reunião para apoiar o PL 3.210/04, 
que “institui o Dia do Yôga”, do qual é Relator. Esclare-
ceu que, por acordo, o projeto seria votado junto com 
o PL 5.087/05, que “institui o Dia da Ioga”, relatado 
pelo Deputado Luciano Zica. 1 – RECURSO Nº 226/05 
– do Sr. Eduardo Cunha – que “recorre da Decisão 
da Presidência em Questão de Ordem acerca da ne-
cessidade de desincompatibilização dos membros da 
atual Mesa Diretora para concorrerem ao cargo vago 
de Presidente da Câmara dos Deputados, vez que o 
titular anteriormente eleito, Dep. Severino Cavalcanti, 
renunciou ao mandato de deputado federal”. RELATOR: 
Deputado FERNANDO CORUJA. PARECER: pelo não 
provimento. Foi concedida vista ao Deputado Roberto 
Magalhães. O Deputado Inaldo Leitão formulou Ques-
tão de Ordem sobre a concessão da vista ao Recurso, 
argumentando que a matéria deveria ser apreciada 
imediatamente por ser referente à eleição para Presi-
dente da Casa marcada para a próxima quarta-feira. 
Contestou o Deputado Roberto Magalhães. O Senhor 
Presidente esclareceu que a Consulta dera entrada na 
Comissão, no dia de ontem, segunda-feira, agradeceu 
ao Deputado Fernando Coruja pela elaboração do Pa-
recer em prazo tão exíguo e indeferiu a Questão de 
Ordem por ser regimental o pedido de vista. Fez uso 
da palavra o Deputado Eduardo Cunha. O Deputado 
Mendes Ribeiro Filho teceu considerações acerca da 
Consulta nº 9/05 e do Requerimento apresentado pelo 
Deputado Dimas Ramalho. Os Deputados Maurício 
Rands, Darci Coelho, Jamil Murad, Luciano Zica, Bosco 
Costa, Inaldo Leitão, Mendes Ribeiro Filho e Sandes 

Junior requereram inversão da pauta para apreciação 
dos itens trinta e seis, trinta e dois; quarenta; setenta 
e seis; setenta e quatro; setenta e sete; cento e onze, 
noventa e um; cento e dezesseis; cento e quatorze, 
respectivamente. Foram os requerimentos aprova-
dos pelo plenário da Comissão. 2 – PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 536/97 – do Sr. Val-
demar Costa Neto – que “modifica o artigo 60 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias”. (Apen-
sados: PEC 312/2000, PEC 190/2003, PEC 216/2003 
(Apensados: PEC 247/2004 e PEC 415/2005) e PEC 
105/2003 (Apensado: PEC 160/2003)) RELATOR: Depu-
tado VILMAR ROCHA. PARECER: pela admissibilidade 
desta, da PEC 312/2000, da PEC 105/2003, da PEC 
160/2003, da PEC 190/2003, da PEC 216/2003, da 
PEC 247/2004 e da PEC 415/2005, apensadas. Em 
20/09/2005, foi concedida vista conjunta aos Depu-
tados Almir Moura, Iara Bernardi e Paulo Magalhães. 
Discutiram a matéria os Deputados Sérgio Miranda, 
Iara Bernardi, Inaldo Leitão, Antônio Carlos Magalhães 
Neto, Roberto Magalhães, Laura Carneiro, Vicente 
Arruda, Nelson Pellegrino, Fátima Bezerra, Fernando 
Coruja, Bosco Costa, João Almeida e Vilmar Rocha. 
Encerrada a discussão, o Senhor Presidente anunciou 
o início do processo de votação e informou que fora 
apresentado um requerimento de destaque, subscrito 
pelos Deputados Moroni Torgan, Iara Bernardi e Laura 
Carneiro, para votação em separado do § 3º, do art. 
60, do ADCT, referente ao art. 2º da PEC nº 415/05, 
apensada. Em virtude do início da Ordem do Dia do 
Plenário, o Senhor Presidente suspendeu o processo 
de votação, anunciou a inclusão em pauta para a pró-
xima reunião do PLP nº 244/05, do PDC nº 1.910/05 
e da Redação Final ao PL nº 4.309/04 e encerrou a 
reunião às dezessete horas e quatro minutos antes 
convocando outra para a próxima quinta-feira, às dez 
horas. E, para constar, eu, Rejane Salete Marques, 
lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprova-
da, será assinada pelo Presidente, Deputado Antônio 
Carlos Biscaia, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados.

Ata da Sexagésima Terceira Reunião Ordinária 
realizada em 29 de setembro de 2005

Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e 
nove de setembro de dois mil e cinco, reuniu-se a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Antônio Carlos 
Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Pre-
sidente; Almir Moura, Benedito de Lira, Bosco Costa, 
Edna Macedo, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Jamil 
Murad, Jefferson Campos, João Paulo Cunha, José 
Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Luiz Eduardo 
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Greenhalgh, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes 
Ribeiro Filho, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair 
Cunha, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Professor 
Luizinho, Robson Tuma, Sérgio Miranda, Vilmar Rocha, 
Wagner Lago, Zenaldo Coutinho e Zulaiê Cobra – Ti-
tulares; Alceste Almeida, Alex Canziani, Almeida de 
Jesus, André de Paula, Ann Pontes, Antonio Carlos 
Pannunzio, Colbert Martins, Coriolano Sales, Dr. Ro-
sinha, Fernando Coruja, Iara Bernardi, Iriny Lopes, 
Isaías Silvestre, Jaime Martins, João Mendes de Je-
sus, José Pimentel, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Léo 
Alcântara, Leonardo Picciani, Luciano Zica, Mauro 
Benevides, Mauro Lopes, Moroni Torgan, Mussa De-
mes, Neucimar Fraga, Ricardo Barros e Sandes Júnior 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Ademir Camilo, Alceu Collares, Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Antonio Cruz, Carlos Mota, Cezar Schirmer, 
Cleonâncio Fonseca, Darci Coelho, Edmar Moreira, 
Ibrahim Abi-Ackel, João Almeida, José Divino, José 
Mentor, Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz 
Carlos Santos, Luiz Piauhylino, Maria Lúcia Cardoso, 
Michel Temer, Ney Lopes, Osmar Serraglio, Paes Lan-
dim, Reginaldo Germano, Ricardo Fiuza, Roberto Frei-
re, Sandra Rosado, Sigmaringa Seixas, Vic Pires Fran-
co, Vicente Arruda, Vicente Cascione e Wilson Santia-
go. Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declarou abertos os trabalhos e submeteu à aprecia-
ção a Ata da sexagésima segunda reunião ordinária, 
realizada em vinte sete de setembro. O Deputado Pau-
lo Magalhães requereu dispensa da leitura da Ata. Em 
votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. EXPE-
DIENTE: 1 – O Senhor Presidente informou que o pra-
zo para emendas ao orçamento se encerraria no dia 
dezenove de outubro e que as sugestões de emendas 
dos membros da Comissão poderiam ser apresenta-
das na Secretaria da Comissão. Convidou os repre-
sentantes das Lideranças Partidárias e demais mem-
bros interessados para uma reunião em seu gabinete, 
dia cindo de outubro, às nove horas, para definição de 
quais sugestões seriam apreciadas pela Comissão. 
Comunicou que a reunião para votação das emendas 
da Comissão dar-se-ia no dia dezoito de outubro. 2 – 
Correspondência do Deputado Alberto Goldman, Líder 
do PSDB, indicando o Deputado Helenildo Ribeiro para 
integrar a Comissão, como membro suplente. 3 – Cor-
respondência da Câmara Municipal de Itararé – SP, 
encaminhando Moção em apoio ao PDC 1.002/03, que 
“convoca Plebiscito para consulta popular da redução 
ou não da maioridade”. 4 – Correspondência do Minis-
tro da Saúde, Saraiva Felipe, cumprimentando a Co-
missão pela aprovação do PLP 1/03, que regulamen-
ta dispositivo da Constituição Federal que trata da 
aplicação de recursos para o financiamento das ações 

e serviços de saúde. 5 – Correspondência da Câmara 
Municipal de Anastácio – MS, encaminhando moção 
de apoio ao PL 4.269/04, que trata da extinção da as-
sinatura básica mensal da telefonia fixa. 6 – Corres-
pondência da Câmara Municipal de Limeira – SP, en-
caminhando moção de apoio ao PL 1.487/03, que 
“dispõe sobre a inclusão, nas cédulas utilizadas em 
circulação nacional, de elementos que possibilitem sua 
identificação por pessoas portadoras de deficiência 
visual.” 7 – Correspondência da Câmara Municipal de 
Brodowski – SP, requerendo aprovação do PDC 
1.579/05, que “dispõe sobre a realização de plebiscito 
acerca da alteração da maioridade penal para dezes-
seis anos e da alteração na lei de crimes hediondos 
concomitantemente à consulta popular estabelecida 
na Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003”. 8 – Cor-
respondência da Câmara Municipal de Santo André, 
encaminhando moção de apoio à PEC 536/97, que 
trata do FUNDEB. ORDEM DO DIA: O Senhor Presi-
dente comunicou ao plenário que a Consulta 9/05 não 
poderia ser deliberada nesta data por que havia um 
expediente encaminhado pela Presidência da Casa 
para ser anexado aos autos, seria a Consulta aprecia-
da após o Relator conhecer a matéria. Protestou o 
Deputado Mendes Ribeiro Filho e solicitou que a pro-
posição fosse apreciada na próxima reunião. 1 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.341/04 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 1059/2001) 
– que “aprova o ato que renova a concessão outorga-
da à Sociedade Rádio Araguaia de Brusque Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, na cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 2 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.637/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 381/2004) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Artístico, Cultural, Informativo e Social de Terenos – MS 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 3 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.640/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 399/2004) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Esperança e Liberdade a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Can-
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diba, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado JAMIL 
MURAD. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada a Redação Final por unanimidade. 4 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.662/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 427/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Difusão Cultural de Timbó a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Timbó, Estado 
de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado LUIZ EDU-
ARDO GREENHALGH. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 
5 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.666/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
438/2005) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Bispo Guaporé Radiodifusão Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade Amargosa, Estado da Bahia”. RELATOR: 
Deputado JAMIL MURAD. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 6 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.675/05 – da Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
385/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e Artística de Sertaneja – ACASE, a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Sertaneja, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado 
JAMIL MURAD. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada a Redação Final por unanimidade. 7 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.676/05 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 395/2004) 
– que “aprova o ato que autoriza a Fundação Cultural 
de Radiodifusão Valenciana – FUNCRAVA a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Va-
lença, Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado LUIZ 
EDUARDO GREENHALGH. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 8 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.698/05 – da Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
469/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cristã de Ação Social Comunitária do Cajurú a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Curitiba, Estado do Paraná”. RELATOR: 
Deputado JAMIL MURAD. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 9 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRE-

TO LEGISLATIVO Nº 1.702/05 – da Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
477/2005) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Radiodifusão Ramadam Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Santo Antônio das Missões, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 10 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.723/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 450/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação dos Morado-
res do Sítio São Miguel – ASMOSSM a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Sosse-
go, Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado JAMIL 
MURAD. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada a Redação Final por unanimidade. 11 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.727/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 473/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Cam-
baraense de Rádio Comunitária a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cambará, Es-
tado do Paraná”. RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 12 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.739/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 532/2005) – que 
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Televisão Verdes Mares Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de For-
taleza, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado JAMIL 
MURAD. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada a Redação Final por unanimidade. 13 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.755/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 422/2004) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Pre-
sidente Castelo Branco – ACODECAB a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Presi-
dente Castelo Branco, Estado do Paraná”. RELATOR: 
Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 14 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.756/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 184/2004) – que “aprova o ato 
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que autoriza a Associação Rioclarense dos Colecio-
nadores de Discos de Vinil a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Rio Claro, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado ROBERTO MA-
GALHÃES. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada a Redação Final por unanimidade. 15 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.761/05 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 382/2004) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação dos 
Amigos do Portal do Alvorada / Salgado São Félix – PB 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Salgado de São Félix, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 16 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.770/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 498/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza ao Instituto de Radiodifusão 
de Desenvolvimento Comunitário de Sobral a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de So-
bral, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado LUIZ 
EDUARDO GREENHALGH. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 17 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.786/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 634/2005) – que “aprova o ato que outorga per-
missão à Fundação Assistencial e de Difusão Educa-
tiva e Cultural de Joinville – FUNADEJ para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade 
de Joinville, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: 
Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 18 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 5.788/01 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “institui o Dia Nacional da Esclerose 
Múltipla”. RELATOR: Deputado ROBERTO MAGA-
LHÃES. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada a Redação Final por unanimidade. 19 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.426/03 – do 
Sr. Rogério Silva – que “institui o ano de 2005 como 
“Ano do Turismo””. RELATOR: Deputado LUIZ EDU-
ARDO GREENHALGH. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 
20 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
1.923/03 – do Sr. Beto Albuquerque – que “confere ao 
município de Passo Fundo o título de “Capital Nacional 

da Literatura””. RELATOR: Deputado ROBERTO MA-
GALHÃES. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada a Redação Final por unanimidade. 21 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.174/04 – do 
Sr. Daniel Almeida – que “institui o Dia Nacional de 
Combate à Intolerância Religiosa”. RELATOR: Depu-
tado ROBERTO MAGALHÃES. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unani-
midade. 22 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
LEI Nº 3.883/04 – do Sr. Celso Russomanno – que 
“acrescenta inciso ao art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para permitir a ausência do 
trabalhador ao serviço, sem prejuízo do salário, na hi-
pótese de participação em reunião de organismo in-
ternacional ao qual o Brasil seja filiado”. RELATOR: 
Deputado ROBERTO MAGALHÃES. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 23 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE LEI Nº 4.728/04 – do Poder Executivo – (MSC 
869/2004) b– que “acresce o art. 285-A à Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 
relativo à racionalização do julgamento de processos 
repetitivos”. RELATOR: Deputado ROBERTO MAGA-
LHÃES. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada a Redação Final por unanimidade. 24 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.309/04 – do 
Poder Executivo – (MSC 716/2004) – que “autoriza o 
Poder Executivo a doar cinco aeronaves C-91A à For-
ça Aérea Equatoriana”. RELATOR: Deputado ROBER-
TO MAGALHÃES. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 25 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.403/04 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 213/2004) – que “aprova o ato 
que autoriza a ACAC – Associação Comunitária de 
Apoio à Cidadania a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Guarará, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 26 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.690/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 380/2004) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária dos Moradores de 
Cachoeira Dourada – GO e Distritos a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Cacho-
eira Dourada, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado 
ALCEU COLLARES. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
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cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 27 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.730/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 523/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Maranata a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Guamaré, Estado do Rio Grande 
do Norte”. RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 28 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.765/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 439/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação de Moradores “Rádio Comuni-
tária Sentinela das Águas” – “Amorosa” a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Umu-
arama, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado VI-
CENTE ARRUDA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
29 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.806/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 447/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
São Vicente de Paulo a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Moraújo, Estado do 
Ceará”. RELATOR: Deputado DARCI COELHO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 30 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.842/05 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 466/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Cultural Comunitária Tapiratibense a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Tapiratiba, Estado de São Paulo”. RELATOR: Depu-
tado ADEMIR CAMILO. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 31 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.845/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 558/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultu-
ral e Comunitária de Itaberaí a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Itaberaí, Estado 
de Goiás”. RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 

técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 32 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.848/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 597/2005) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Sociedade Serrado Verdes de 
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
São Simão, Estado de Goiás”. RELATOR: Deputado 
BENEDITO DE LIRA. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 33 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.852/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 605/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Louvores ao 
Rei Integração Comunitária a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Campo Grande, 
Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado 
VICENTE ARRUDA. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 34 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.865/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 557/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação de Comuni-
cação Comunitária Cultural de Nova Ibiá a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova 
Ibiá, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado NELSON 
TRAD. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 35 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.872/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 577/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Sociedade dos Amigos de Magalhães 
de Almeida a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Magalhães de Almeida, Estado 
do Maranhão”. RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 36 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.895/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 621/2005) – que “aprova o ato que 
outorga concessão à Fundação Educacional e Cultural 
das Águas Quentes para executar serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens, com fins exclusivamente 
educativos, na cidade de Caldas Novas, Estado de 
Goiás”. RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CAR-
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DOZO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. Os 
Deputados Ricardo Barros, Luciano Zica e Colbert 
Martins requereram inversão da pauta para apreciação 
dos itens vinte e sete, quarenta e cinco; trinta e nove, 
cinqüenta e oito; cento e seis, respectivamente. Foram 
os requerimentos aprovados pelo plenário da Comis-
são. Inicialmente passou-se à apreciação das inversões 
requeridas e aprovadas na reunião anterior, desde que 
presentes requerente ou relator. 37 – PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 536/97 – do Sr. Val-
demar Costa Neto – que “modifica o artigo 60 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias”. (Apen-
sados: PEC 312/2000, PEC 190/2003, PEC 216/2003 
(Apensados: PEC 247/2004 e PEC 415/2005) e PEC 
105/2003 (Apensado: PEC 160/2003)) RELATOR: Depu-
tado VILMAR ROCHA. PARECER: pela admissibilida-
de desta, da PEC 312/2000, da PEC 105/2003, da 
PEC 160/2003, da PEC 190/2003, da PEC 216/2003, 
da PEC 247/2004 e da PEC 415/2005, apensadas. Em 
20/09/2005, foi concedida vista conjunta aos Deputados 
Almir Moura, Iara Bernardi e Paulo Magalhães. O Depu-
tado Paulo Magalhães apresentou voto em separado. 
Em 27/09/2005, foi encerrada a discussão e apresen-
tado um requerimento de destaque, subscrito pelos 
Deputados Moroni Torgan, Iara Bernardi e Laura Car-
neiro, para votação em separado do § 3º, do art. 60, 
do ADCT, referente ao art. 2º da PEC nº 415/05, apen-
sada. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer, ressalvado o destaque. Votou favoravelmente, 
com restrição ao texto objeto do destaque, o Deputado 
Sérgio Miranda. Fez uso da palavra o Deputado Paulo 
Magalhães. Passou-se à apreciação do destaque. Nos 
termos do art. 192, §1º, encaminharam a votação do 
destaque os Deputados Sérgio Miranda, a favor, e 
Maurício Rands, contra. Em votação, foi aprovado por 
maioria o destaque, suprimido o § 3º, do art. 60, do 
ADCT, referente ao art. 2º da PEC nº 415/05, apensa-
da. O Senhor Presidente proclamou o resultado final: 
aprovado por unanimidade o Parecer do Relator, com 
reformulação de voto, nos seguintes termos: pela ad-
missibilidade desta, da PEC 312/2000, da PEC 
105/2003, da PEC 160/2003, da PEC 190/2003, da 
PEC 216/2003, da PEC 247/2004 e da PEC 415/2005, 
com emenda supressiva, apensadas. 38 – PROJETO 
DE LEI Nº 5.855/05 – do Senado Federal – que “alte-
ra a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as eleições, para dispor sobre 
o processo e o financiamento eleitoral”. RELATORA: 
Deputada IRINY LOPES. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação, com emendas. Em 22/09/2005, foi 

concedida vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, 
Edna Macedo, Inaldo Leitão, Jutahy Junior, Luciano 
Zica, Luiz Antônio Fleury, Mendes Ribeiro Filho, Odair 
Cunha e Sandra Rosado. Discutiram a matéria os 
Deputados Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, 
Roberto Magalhães, Coriolano Sales, Sérgio Miranda, 
Inaldo Leitão, Luciano Zica, Marcelo Ortiz, Bosco Cos-
ta, Sandes Junior, Colbert Martins, Jamil Murad, Lau-
ra Carneiro e Iriny Lopes. Foi concedido prazo à Re-
latora, nos termos do inciso XI, do art. 57, do Regi-
mento Interno. Os Deputados Antônio Carlos Pannun-
zio e Bosco Costa registraram que compareceram a 
esta reunião para votar a proposição. O Deputado Ro-
berto Magalhães assumiu a Presidência. 39 – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.910/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 635/2005) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação Arnóbio Abreu para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de Assú, Estado do Rio Grande do Norte”. RE-
LATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. O Senhor Pre-
sidente encerrou a reunião às treze horas e doze mi-
nutos antes convocando outra para a próxima terça-
feira, às quinze horas. E, para constar, eu, Rejane 
Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Depu-
tado Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

Ata da Sexagésima Quarta Reunião Ordinária 
realizada em 4 de outubro de 2005

Às quinze horas e trinta e um minutos do dia 
quatro de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos 
Biscaia – Presidente; Ademir Camilo, Alceu Collares, 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bene-
dito de Lira, Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schir-
mer, Cleonâncio Fonseca, Darci Coelho, Edna Mace-
do, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Jamil Murad, João 
Almeida, João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, 
Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior, Maria Lúcia Car-
doso, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Nelson 
Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes Landim, 
Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Professor Luizinho, 
Robson Tuma, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sig-
maringa Seixas, Vicente Arruda e Zenaldo Coutinho 
– Titulares; Agnaldo Muniz, Albérico Filho, André de 
Paula, Ann Pontes, Colbert Martins, Coriolano Sales, 
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Custódio Mattos, Enio Tatico, Fernando Coruja, Iriny 
Lopes, Isaías Silvestre, Júlio Delgado, Laura Carneiro, 
Léo Alcântara, Leonardo Picciani, Luciano Zica, Luiz 
Alberto, Luiz Antonio Fleury, Luiz Couto, Mauro Bene-
vides, Mauro Lopes, Moraes Souza, Neucimar Fraga, 
Ricardo Barros, Rubens Otoni, Sandes Júnior e Sérgio 
Caiado – Suplentes. Deixaram de comparecer os Depu-
tados Almir Moura, Edmar Moreira, Ibrahim Abi-Ackel, 
Jefferson Campos, José Divino, José Mentor, José 
Roberto Arruda, Luiz Carlos Santos, Luiz Eduardo 
Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Michel 
Temer, Ney Lopes, Osmar Serraglio, Reginaldo Ger-
mano, Ricardo Fiuza, Roberto Freire, Roberto Maga-
lhães, Vic Pires Franco, Vicente Cascione, Vilmar Ro-
cha, Wagner Lago, Wilson Santiago e Zulaiê Cobra. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação 
a Ata da sexagésima terceira reunião ordinária, reali-
zada em vinte e nove de setembro. O Deputado Laura 
Carneiro requereu dispensa da leitura da Ata. Em vo-
tação, a Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIEN-
TE: 1 – O Senhor Presidente reiterou convite aos re-
presentantes das Lideranças Partidárias e demais 
membros interessados para uma reunião em seu ga-
binete, dia cinco de outubro, às nove horas, para defi-
nição das sugestões de emendas ao orçamento a 
serem apreciadas pela Comissão. Comunicou que a 
reunião para votação das emendas da Comissão dar-
se-ia no dia dezoito de outubro. 2 – Correspondências 
do Deputado José Janene, Líder do PP, justificando a 
ausência a reuniões dos Deputados: Darci Coelho, dia 
vinte de setembro; Ibrahim Abi-Ackel, quatro de agos-
to e vinte de setembro; Antônio Cruz, quatro de agos-
to. 3 – Correspondência do Deputado Jefferson Cam-
pos, justificando sua ausência à reunião de vinte e sete 
de setembro, em virtude de compromissos político-
partidários. 4 – Correspondência da Deputada Juíza 
Denise Frossard, justificando sua ausência à reunião 
de vinte e nove de setembro, em virtude de compro-
missos político-partidários. 5 – Correspondências da 
Câmara Municipal de Glória de Dourados – MS e da 
Câmara Municipal de Inocência – MS, encaminhando 
moções de apoio ao PL 4.269/04, que trata da extinção 
da assinatura básica mensal da telefonia fixa. ORDEM 
DO DIA: 1 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 794/03 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2696/2002) – que “aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Rádio Menina Tropical FM Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na cidade de Blumenau, Estado 
de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado BOSCO 
COSTA. Não houve discussão. Em votação, foi apro-

vada a Redação Final por unanimidade. 2 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.635/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 387/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de 
Rádio Comunitária de Central Carapina a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ser-
ra, Estado do Espírito Santo”. RELATOR: Deputado 
BOSCO COSTA. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 3 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.677/05 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 396/2004) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária de Comunicação e Cultura a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Lages, Es-
tado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado BOSCO 
COSTA. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada a Redação Final por unanimidade. 4 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.740/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 521/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Raimunda Cleonice Linhares a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Massapê, Es-
tado do Ceará”. RELATOR: Deputado BOSCO COSTA. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 5 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.742/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 514/2005) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Rádio 90,7 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Goianápolis, Es-
tado de Goiás”. RELATOR: Deputado BOSCO COSTA. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 6 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.777/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 517/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Piracanjuba a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Piracanjuba, Estado de Goi-
ás”. RELATOR: Deputado BOSCO COSTA. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 
por unanimidade. 7 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.789/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 513/2005) – que “aprova o ato que 
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outorga permissão à Rádio Ação Candeias FM Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na cidade de Riachão do Jacuípe, 
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado BOSCO COS-
TA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a 
Redação Final por unanimidade. 8 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.797/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 633/2005) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Fundação Bar-
carena de Comunicação e Assistência Social para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de Barcarena, Estado do Pará”. RELATOR: 
Deputado BOSCO COSTA. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 9 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 178/04 
– da Sra. Luciana Genro – que “altera a redação do 
art. 13 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que 
“dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes pú-
blicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício 
de mandato, cargo, emprego ou função na administra-
ção pública direta, indireta ou fundacional” e dá outras 
providências”. RELATOR VENCEDOR: Deputado DAR-
CI COELHO. PARECER VENCEDOR: pela inconstitu-
cionalidade deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. O Parecer do 
Deputado Roberto Magalhães, primitivo relator, passou 
a constituir voto em separado. 10 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.663/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 432/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Mirantense (ASCOM) a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Mirante da Serra, Estado de Rondônia”. RELATO-
RA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 11 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.692/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 354/2004) – que “aprova o ato que outorga con-
cessão à S.M. Comunicações Ltda para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Vila Velha, Estado do Espírito Santo”. RELATOR: 
Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 12 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.701/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 

476/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Artística e Cultural de Ariranha a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Ariranha, Estado de São Paulo”. RELATORA: Depu-
tada JUÍZA DENISE FROSSARD. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 13 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.780/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
527/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção da Rádio Comunitária Dinâmica de Ponte Branca 
FM – 91.5 a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Ponte Branca, Estado do Mato 
Grosso”. RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 14 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.808/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 483/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
Novo Horizonte de Virginópolis a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Virginópolis, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado JU-
TAHY JUNIOR. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
15 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.809/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 504/2005) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Rádio Paraiso 
de Camocim Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Jaguaribe, Estado do Ceará”. RELATOR: Deputado 
JOÃO ALMEIDA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
16 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.811/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 511/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação do Desenvol-
vimento Cultural e Comunitário dos Produtores Rurais 
de Piritiba a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Piritiba, Estado da Bahia”. RE-
LATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 17 – PROJETO DE 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.815/05 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 530/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Progresso e Cidadania de 
Monsenhor Tabosa a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Monsenhor Tabosa, Estado 
do Ceará”. RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 18 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.840/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2733/2002) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Assistência ao Homem 
do Campo a executar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ca-
xias, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado INAL-
DO LEITÃO. PARECER: pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
19 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.847/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 595/2005) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Sociedade 
Serrado Verdes de Comunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, na cidade de Crixás, Estado de Goiás”. RELATOR: 
Deputado CLEONÂNCIO FONSECA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 20 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.849/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
600/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Ação 
Social Mirandense a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Miranda do Norte, Estado 
do Maranhão”. RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 21 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.853/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 607/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação dos Comunicadores de Mara-
canaú – ASCOMAR a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Maracanaú, Estado 
do Ceará”. RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 22 – PROJE-

TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.854/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 612/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação de Comunicação Comunitária 
Ágape de Ourinhos a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Ourinhos, Estado de São 
Paulo”. RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 23 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.862/05 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 547/2005) – que “aprova o ato que autoriza ao 
Clube de Mães “Madre Madalena” da Comunidade 
Senhor dos Passos – COMASP a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Malacacheta, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado AN-
TONIO CARLOS MAGALHÃES NETO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 24 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.874/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
561/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação, Cultura e Desen-
volvimento a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Reserva do Iguaçu, Estado do 
Paraná”. RELATOR: Deputado NELSON TRAD. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 25 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.887/05 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 589/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação “Comunidade Irmãos Unidos” de Gover-
nador Archer a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Governador Archer, Estado do 
Maranhão”. RELATOR: Deputado DARCI COELHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 26 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.905/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 609/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Sócio Cultural São Romão a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Fernando Pedroza, Estado do Rio Grande 
do Norte”. RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. PA-
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RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 27 – CONSUL-
TA Nº 9/05 – do Mesa Diretora da Câmara dos Depu-
tados – que “consulta à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania sobre o trânsito em julgado da 
matéria relativa ao Processo nº 117.399/2004-TSE (ref. 
Dep. RONIVON SANTIAGO)”. RELATOR: Deputado 
JUTAHY JUNIOR. PARECER COM COMPLEMENTA-
ÇÃO DE VOTO: no sentido de que, apesar de não ter 
havido trânsito em julgado do decisum do Tribunal Su-
perior Eleitoral, seja ele cumprido imediatamente, mar-
cando-se data para posse do Deputado Federal diplo-
mado pela Justiça Eleitoral, ainda que assegurada a 
defesa do requerente. Foi concedida vista conjunta aos 
Deputados Inaldo Leitão, Benedito de Lira, João Al-
meida, Fernando Coruja e Darci Coelho. O Deputado 
Darci Coelho apresentou voto em separado. Os Depu-
tados Sérgio Miranda, Ricardo Barros, Luciano Zica, 
Laura Carneiro, Paulo Afonso, André de Paula, Darci 
Coelho, Professor Luizinho, Bosco Costa, Sandra Ro-
sado e Alceu Collares requereram inversão da pauta 
para apreciação dos itens cento e dez, cento e vinte; 
dezessete, cento e três; três; cento e dezesseis; cento 
e onze; setenta e cinco; trinta e três; dezoito; setenta 
e seis, vinte e três; setenta e sete, cento e dezessete; 
oitenta e um, respectivamente. Foram os requerimen-
tos aprovados pelo plenário da Comissão. 28 – PRO-
JETO DE LEI Nº 3.210/04 – do Sr. Marcelo Castro – que 
“institui o Dia do Yôga”. RELATOR: Deputado SÉRGIO 
MIRANDA. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Em 20/09/2005, foi con-
cedida vista ao Deputado Luciano Zica. Em 27/09/2005, 
o Deputado Luciano Zica apresentou voto em separa-
do. Discutiram a matéria os Deputados Luciano Zica, 
Inaldo Leitão, Darci Coelho, João Almeida, Vicente 
Arruda, Laura Carneiro, José Eduardo Cardozo, Carlos 
Mota, Zenaldo Coutinho, Fernando Coruja, Coriolano 
Sales e Sérgio Miranda. Durante a discussão o Depu-
tado Luciano Zica retirou o voto em separado anterior-
mente apresentado. Em votação, foi aprovado o Pare-
cer, contra os votos dos Deputados Laura Carneiro, 
João Almeida, Ricardo Barros, Sandra Rosado, Maria 
Lúcia Cardoso, Coriolano Sales e Carlos Mota. 29 – 
PROJETO DE LEI Nº 5.087/05 – do Sr. Roberto Gou-
veia – que “institui o Dia da Ioga” RELATOR: Deputado 
LUCIANO ZICA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Discutiram a matéria 
os Deputados Carlos Mota, José Eduardo Cardozo e 
Coriolano Sales. Em votação, foi aprovado o Parecer, 
contra os votos dos Deputados Carlos Mota e Ricardo 
Barros. 30 – REQUERIMENTO Nº 204/05 – do Sr. Al-
ceu Collares – que “solicita sejam convidados de au-

toridades a serem ouvidas em AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
para esclarecer aspectos relacionados à PEC n. 457/05, 
que trata da ampliação da idade-limite para aposenta-
doria compulsória para 75 anos”. Discutiram a matéria 
os Deputados Maurício Rands, José Eduardo Cardozo, 
Luciano Zica, Vicente Arruda, Luiz Antônio Fleury, 
Mendes Ribeiro Filho, Nelson Trad, Inaldo Leitão, Ze-
naldo Coutinho, Mauro Benevides, Fernando Coruja, 
Ricardo Barros, Paes Landim, Laura Carneiro e Carlos 
Mota. Encerrada a discussão, o Senhor Presidente não 
procedeu à votação em virtude do início da Ordem do 
Dia do Plenário e encerrou a reunião às dezessete 
horas e trinta e quatro minutos antes convocando ou-
tra para a próxima quarta-feira, às dez horas. E, para 
constar, eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente 
Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Antônio Carlos Biscaia, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da Sexagésima Quinta Reunião Ordinária 
realizada em 5 de outubro de 2005

Às dez horas e trinta e sete minutos do dia cinco 
de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, 
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Senhores Deputados Antonio Carlos Biscaia 
– Presidente; Ademir Camilo, Alceu Collares, Almir 
Moura, Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, 
Bosco Costa, Carlos Mota, Darci Coelho, Edna Mace-
do, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Jamil Murad, João 
Almeida, João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, 
José Roberto Arruda, Luiz Carlos Santos, Luiz Eduar-
do Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurí-
cio Rands, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Pellegrino, 
Odair Cunha, Paes Landim, Paulo Afonso, Paulo Ma-
galhães, Professor Luizinho, Reginaldo Germano, Ro-
bson Tuma, Sandra Rosado, Vicente Arruda, Vilmar 
Rocha, Zenaldo Coutinho e Zulaiê Cobra – Titulares; 
Agnaldo Muniz, Albérico Filho, Alex Canziani, Alexan-
dre Cardoso, Almeida de Jesus, André de Paula, Átila 
Lira, Celso Russomanno, Colbert Martins, Coriolano 
Sales, Custódio Mattos, Enio Tatico, Fernando Coruja, 
Helenildo Ribeiro, Iara Bernardi, Iriny Lopes, Isaías 
Silvestre, Jaime Martins, João Fontes, José Pimentel, 
Júlio Delgado, Laura Carneiro, Léo Alcântara, Luciano 
Zica, Luiz Antonio Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevi-
des, Moroni Torgan, Neucimar Fraga, Onyx Lorenzoni, 
Pedro Irujo, Ricardo Barros, Rubens Otoni, Sandes 
Júnior e Sérgio Caiado – Suplentes. Deixaram de com-
parecer os Deputados Benedito de Lira, Cezar Schir-
mer, Cleonâncio Fonseca, Edmar Moreira, Ibrahim 
Abi-Ackel, Jefferson Campos, José Divino, José Men-
tor, Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior, Maria Lúcia 
Cardoso, Michel Temer, Nelson Trad, Ney Lopes, Os-
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mar Serraglio, Ricardo Fiuza, Roberto Freire, Roberto 
Magalhães, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vic 
Pires Franco, Vicente Cascione, Wagner Lago e Wilson 
Santiago. Havendo número regimental, o Senhor Pre-
sidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à 
apreciação a Ata da sexagésima quarta reunião ordi-
nária, realizada em quatro de outubro. O Deputado 
Mendes Ribeiro Filho requereu dispensa da leitura da 
Ata. Em votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. 
EXPEDIENTE: 1 – O Senhor Presidente comunicou 
que a Comissão iria reunir-se no dia dezoito de outu-
bro, terça-feira, para votar as emendas ao Orçamento 
da União, cujo prazo para apresentação encerra-se no 
dia dezenove, quarta-feira. ORDEM DO DIA: 1 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 45/99 – do 
Sr. Paulo Rocha – que “veda a exigência de carta de 
fiança aos candidatos a empregos regidos pela CLT”. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 
por unanimidade. 2 – REDAÇÃO FINAL DO PROJE-
TO DE LEI Nº 1.165/99 – do Poder Executivo – (MSC 
772/1999) – que “altera dispositivo da Lei nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995 e estabelece a obrigatorieda-
de de as concessionárias de serviços públicos ofere-
cerem ao consumidor e ao usuário datas opcionais 
para o vencimento de seus débitos”. RELATOR: Depu-
tado DARCI COELHO. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 
3 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
2.550/00 – do Poder Executivo – (MSC 272/2000) – que 
“dispõe sobre as ações ordinárias e preferenciais não 
reclamadas correspondentes a participação acionária 
em sociedades anônimas de capital aberto”. RELATOR: 
Deputado DARCI COELHO. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 4 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
1.963/03 – da Sra. Marinha Raupp – que “torna obri-
gatório a vacinação contra a rubéola de mulheres em 
idade fértil”. RELATOR: Deputado DARCI COELHO. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. Os Deputados Inaldo 
Leitão, Luiz Eduardo Greenhalgh, Laura Carneiro, 
Maurício Rands e Nelson Pellegrino requereram inver-
são da pauta para apreciação dos itens dezesseis, 
vinte e nove; quarenta e sete; oitenta e um, oitenta e 
sete; quarenta e seis; oito, respectivamente. Foram os 
requerimentos aprovados pelo plenário da Comissão. 
Inicialmente, passou-se à apreciação das inversões 
requeridas e aprovadas na reunião anterior. 5 – PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 244/05 – do Se-
nado Federal – Romero Jucá – (PL 247/2004) – que 
“altera dispositivos da Lei Complementar nº 87, de 13 
de setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos 

Estados e do Distrito Federal sobre Operações Rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermuni-
cipal e de Comunicação, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa deste e do Substitutivo da Comissão de Finanças 
e Tributação. Discutiram a matéria os Deputados Inal-
do Leitão e Laura Carneiro. Em votação, o Parecer foi 
aprovado por unanimidade. 6 – PROPOSTA DE EMEN-
DA À CONSTITUIÇÃO Nº 457/05 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PEC 42/2003) – que “altera o art. 40 
da Constituição Federal, relativo ao limite de idade para 
a aposentadoria compulsória do servidor público em 
geral, e acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias”. (Apensado: PEC 5/2003 
(Apensados: PEC 103/2003 e PEC 436/2005)). RELA-
TOR: Deputado DARCI COELHO. PARECER: pela 
admissibilidade desta, da PEC 5/2003, da PEC 103/2003 
e da PEC 436/2005, apensadas. Foi concedida vista 
conjunta aos Deputados Laura Carneiro, Ricardo Bar-
ros, Inaldo Leitão, Paulo Magalhães, Alceu Collares, 
Edna Macedo, Luiz Eduardo Greenhalgh e Marcelo 
Ortiz. 7 – REQUERIMENTO Nº 204/05 – do Sr. Alceu 
Collares – que “solicita sejam convidados de autorida-
des a serem ouvidas em AUDIÊNCIA PÚBLICA, para 
esclarecer aspectos relacionados à PEC n. 457/05, 
que trata da ampliação da idade-limite para aposenta-
doria compulsória para 75 anos”. Em 04/10/05, foi en-
cerrada a discussão. Em votação, foi aprovado unani-
memente o Requerimento para a realização da Audi-
ência Pública, com convidados a definir. O Senhor 
Presidente informou que a Audiência Pública seria re-
alizada no dia onze de outubro, terça-feira próxima. 
Fizeram uso da palavra os Deputados Alceu Collares, 
Mendes Ribeiro Filho e João Fontes. 8 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.984/03 – do Sr. Ricardo Barros – que “al-
tera o inciso XIII do artigo 7º da Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado COLBERT MARTINS. PARECER COM COM-
PLEMENTAÇÃO DE VOTO pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com Substitutivo. Em 
30/08/2005, foi concedida vista ao Deputado Sérgio 
Miranda. Em 21/09/2005, foi concedido prazo ao Re-
lator, nos termos do art. 57, XI, do Regimento Interno. 
Discutiram a matéria os Deputados Colbert Martins, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Vicente Arruda, Inaldo Lei-
tão, Fernando Coruja, Sérgio Miranda, Marcelo Ortiz 
e Ricardo Barros. Em votação, o Parecer foi aprovado, 
contra os votos dos Deputados Marcelo Ortiz, Bosco 
Costa e Vicente Arruda. Assume a Presidência, o 
Deputado Paes Landim. 9 – PROJETO DE LEI Nº 
4.671/04 – da Sra. Neyde Aparecida – que “altera a 
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Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “esta-
belece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional” 
– LDB, incluindo a definição de função de magistério”. 
(Apensado: PL 5147/2005). RELATOR: Deputado AN-
TONIO CARLOS BISCAIA. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do 
Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura e do 
PL 5147/2005, apensado, com emenda. Discutiram a 
matéria os Deputados Laura Carneiro, Fernando Co-
ruja, Mendes Ribeiro Filho, Vicente Arruda, Ricardo 
Barros, Neyde Aparecida, Sérgio Miranda, Celso Rus-
somano e Antônio Carlos Biscaia. Em votação, o Pa-
recer foi aprovado por unanimidade. 10 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.821/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 542/2005) – que “aprova o ato que ou-
torga permissão à Fundação Rui Baromeu para exe-
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo”. RELA-
TOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. Reassumiu a Presi-
dência o Deputado Antônio Carlos Biscaia. 11 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.282/04 – do Poder Executivo – (MSC 
680/2004) – que “altera o valor da pensão especial 
concedida a Mário Kozel e Terezinha Lana Kozel pela 
Lei nº 10.724, de 20 de agosto de 2003”. RELATOR: 
Deputado BOSCO COSTA. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com 
emenda. Discutiu a matéria o Deputado Mendes Ri-
beiro Filho. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 12 – PROJETO DE LEI Nº 4.258/04 – do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “dispõe sobre 
a auditoria externa dos sistemas de votação e apura-
ção eleitoral eletrônica”. RELATOR: Deputado VICEN-
TE CASCIONE. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação. O Deputado Bosco Costa procedeu à leitura do 
parecer em substituição ao Relator. Discutiu a matéria 
o Deputado Sérgio Miranda. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 13 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.516/04 – do Sr. Nelson Bornier – que “reduz alí-
quotas do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI 
incidentes sobre os produtos que menciona”. RELA-
TOR: Deputado INALDO LEITÃO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Em 21/09/2005, foi concedida vista ao Deputado Sér-
gio Miranda. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. O Deputado 
Sérgio Miranda absteve-se de votar. 14 – PROJETO 
DE LEI Nº 1.721/96 – da Sra. Telma de Souza – que 

“obriga os meios de comunicação a fazer campanha 
para encontrar crianças desaparecidas”. (Apensados: 
PL 2128/1996 e PL 2193/1996) RELATORA: Deputada 
SANDRA ROSADO. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa deste, com 
substitutivo; do Substitutivo da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática, com sube-
menda substitutiva; do PL 2128/1996, com emendas; 
e PL 2193/1996, apensados, com emendas. Fizeram 
uso da palavra os Deputados Celso Russomano e 
Sandra Rosado. Foi concedida vista conjunta aos Depu-
tados Inaldo Leitão e Mendes Ribeiro Filho. 15 – PRO-
JETO DE LEI Nº 4.802/05 – do Sr. Renato Casagran-
de – que “denomina “Aeroporto de Vitória – Augusto 
Ruschi “ o aeroporto da cidade de Vitória do Estado 
do Espírito Santo”. RELATORA: Deputada SANDRA 
ROSADO. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa deste, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Viação e Transportes. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. O Senhor Presidente encerrou a 
reunião às doze horas e quarenta e sete minutos, an-
tes convocando outra para a próxima quinta-feira, às 
dez horas. E, para constar, eu, Rejane Salete Marques, 
lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Antônio Car-
los Biscaia, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados.

Ata da Sexagésima Sexta Reunião Ordinária 
realizada em 6 de outubro de 2005

Às dez horas e cinquenta e dois minutos do dia 
seis de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se a Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Ane-
xo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos 
Biscaia – Presidente; José Mentor e Roberto Maga-
lhães – Vice-Presidentes; Almir Moura, Antonio Cruz, 
Benedito de Lira, Bosco Costa, Cleonâncio Fonseca, 
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Inaldo 
Leitão, Jamil Murad, João Almeida, João Paulo Cunha, 
José Divino, José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz, Nelson Pel-
legrino, Nelson Trad, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, 
Professor Luizinho, Reginaldo Germano, Sandra Ro-
sado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vilmar Ro-
cha e Zulaiê Cobra – Titulares; Almeida de Jesus, An-
dré de Paula, Celso Russomanno, Colbert Martins, 
Fernando Coruja, João Fontes, Léo Alcântara, Leonar-
do Picciani, Luciano Zica, Luiz Alberto, Luiz Couto, 
Mauro Benevides, Moroni Torgan, Onyx Lorenzoni, 
Pauderney Avelino, Pedro Irujo, Ricardo Barros e Ru-
bens Otoni – Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Ademir Camilo, Alceu Collares, Antonio 
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Carlos Magalhães Neto, Carlos Mota, Cezar Schirmer, 
Gonzaga Patriota, Ibrahim Abi-Ackel, Jefferson Cam-
pos, José Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard, Luiz 
Carlos Santos, Luiz Piauhylino, Maria Lúcia Cardoso, 
Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Michel Temer, 
Ney Lopes, Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paes Lan-
dim, Ricardo Fiuza, Roberto Freire, Robson Tuma, Vic 
Pires Franco, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Wag-
ner Lago, Wilson Santiago e Zenaldo Coutinho. Haven-
do número regimental, o Senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata 
da sexagésima quinta reunião ordinária, realizada em 
cinco de outubro. O Deputado Nelson Pellegrino re-
quereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata 
foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – O 
Presidente comunicou que, conforme acordos feitos 
anteriormente, inclusive com o autor do Requerimen-
to, Deputado Alceu Collares, convidaria para a Audi-
ência Pública que debaterá a PEC 457/05, com data 
prevista para 11 de outubro, terça-feira próxima, os 
Presidentes do STJ, AMB, ANAMATRA e OAB. 2 – Cor-
respondência do Deputado Mário Negromonte, Líder 
do PP, indicando o Deputado João Leão para integrar 
a Comissão, como membro titular, em substituição ao 
Deputado Ricardo Fiúza. ORDEM DO DIA: Os Depu-
tados Leonardo Picciani, Bosco Costa, Luiz Alberto, 
Fernando Coruja, Zulaiê Cobra, Sandra Rosado, José 
Divino e Luiz Eduardo Greenhalgh, requereram inver-
são de pauta para apreciação dos itens dezesseis, 
sessenta e cinco, trinta e três, cinquenta e um, trinta 
e dois, vinte e quatro, sessenta e sete, cinquenta e seis 
e treze, respectivamente. Inicialmente, passou-se à 
apreciação das inversões requeridas e aprovadas na 
reunião anterior, desde que presente o requerente ou 
o relator. 1 – PROJETO DE LEI Nº 3.969/04 – do Po-
der Executivo – (MSC 433/2004) – que “fixa os efetivos 
do Comando da Aeronáutica em tempo de paz e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado ANTONIO 
CARLOS PANNUNZIO. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. O Deputado 
André de Paula procedeu à leitura do parecer em subs-
tituição ao Relator. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 2 – PROJE-
TO DE LEI Nº 3.063/04 – do Poder Executivo – (MSC 
86/2004) – que “concede auxílio especial aos depen-
dentes legais dos servidores do Ministério do Trabalho 
e Emprego, assassinados durante ação fiscal, e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado LUIZ EDU-
ARDO GREENHALGH. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação deste, com emenda, e das Emendas 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público. Não houve discussão. Em votação, foi apro-

vado por unanimidade o Parecer. 3– PROJETO DE 
LEI Nº 3.466/04 – do Sr. Inocêncio Oliveira – que “es-
tabelece critérios para a edição de lista referencial de 
honorários médicos, no âmbito nacional, e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado NELSON PELLE-
GRINO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio. Discutiram a matéria os Deputados Luiz 
Eduardo Greenhalgh, Fernando Coruja, Jamil Murad 
e Roberto Magalhães. O Relator alterou seu Parecer, 
apresentando complementação de voto, acatando su-
gestões dos Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh e 
Fernando Coruja. PARECER COM COMPLEMENTA-
ÇÃO DE VOTO pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio, com subemendas. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer com a comple-
mentação de voto apresentada. 4 – PROJETO DE LEI 
Nº 2.390/03 – do Sr. Celso Russomanno – que “altera 
a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dis-
põe sobre a proteção do consumidor e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL 4003/2004) RELATOR: Depu-
tado REGINALDO GERMANO. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, 
do Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor 
e do PL 4003/2004, apensado. Em 21/09/2005, foi 
concedida vista ao Deputado Inaldo Leitão. Discutiu a 
matéria o Deputado José Divino. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 5 – PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 428/05 – do Sr. Le-
onardo Picciani e outros – que “altera o art. 37, inciso 
V, e § 2º da Constituição Federal”. RELATOR: Depu-
tado JOSÉ ROBERTO ARRUDA. PARECER: pela ad-
missibilidade. O Deputado José Divino procedeu à 
leitura do parecer em substituição ao Relator. Discuti-
ram a matéria os Deputados Fernando Coruja, Rober-
to Magalhães e Leonardo Picciani. Foi concedida vis-
ta conjunta aos Deputados Zulaiê Cobra e José Divino. 
6 – PROJETO DE LEI Nº 1.467/03 – do Sr. Chico Alen-
car – que “altera o art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho 
de 1992, que “Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito 
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 
na Administração Pública Direta, Indireta ou Funda-
cional e dá outras providências.” RELATOR: Deputado 
BOSCO COSTA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com emenda. Discu-
tiram a matéria os Deputados Fernando Coruja, Ro-
berto Magalhães e José Divino. Foi concedida vista 
conjunta aos Deputados Fernando Coruja , José Divi-
no e Sandra Rosado. 7 – PROJETO DE RESOLUÇÃO 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 01533 

(CD) Nº 78/03 – do Sr. Luiz Alberto e outros – que “cria 
o Programa de Ações Afirmativas na Câmara dos 
Deputados, visando reduzir as desigualdades étnicas 
raciais”. RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitu-
tivo. Discutiram a matéria os Deputados Fernando Co-
ruja e Inaldo Leitão. Foi concedida vista ao Deputado 
Inaldo Leitão. O Deputado Nelson Pellegrino procedeu 
à leitura do parecer em substituição ao Relator. Discu-
tiram a matéria os Deputados Fernando Coruja e Inal-
do Leitão. Foi concedida vista ao Deputado Inaldo 
Leitão. 8 – PROJETO DE LEI Nº 4.412/01 – do Sr. Ce-
zar Schirmer – que “regulamenta o exercício da pro-
fissão de Supervisor Educacional e dá outras provi-
dências”. RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura. Discutiu a matéria o Deputado 
Fernando Coruja. Em votação, foi aprovado por una-
nimidade o Parecer. 9 – PROJETO DE LEI Nº 4.732/01 
– do Sr. Serafim Venzon – que “dispõe sobre a elabo-
ração de tabela de honorários médicos, odontológicos 
e de outros profissionais como base mínima para con-
tratos com as operadoras de planos de saúde”. (Apen-
sado: PL 587/2003). RELATORA: Deputada SANDRA 
ROSADO. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família e do PL 
587/2003, apensado, com emenda. Em 09/08/2005, 
foi concedida vista à Deputada Iara Bernardi. O Depu-
tado Luciano Zica apresentou voto em separado. Em 
23/08/2005, foi suspensa a discussão, em virtude do 
início da Ordem do Dia do Plenário. Discutiu a matéria 
o Deputado Fernando Coruja. Em votação, foi aprova-
do por unanimidade o Parecer. 10 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.696/03 – do Sr. Geraldo Resende – 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: Depu-
tado JOSÉ DIVINO. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa deste e das 
emendas do relator e apresentada na Comissão de 
Seguridade Social e Família. Em 16/08/2005, foi con-
cedida vista ao Deputado Alceu Collares. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 11 – PROJETO DE LEI Nº 7.337/02 – do 
Sr. João Magno – que “altera a redação do inciso I do 
art. 218 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que “institui o Código de Trânsito Brasileiro”. RELATOR: 
Deputado JOSÉ DIVINO. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com 
substitutivo, e da Emenda da Comissão de Viação e 

Transportes, com Subemenda. Discutiu a matéria o 
Deputado Inaldo Leitão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. O Deputado Inaldo Leitão usou 
da palavra para indagar ao Presidente por que a PEC 
333/04 ainda não entrara em pauta na Comissão. O 
Presidente esclareceu que ainda estava examinando 
a matéria e, no momento oportuno, a matéria entraria 
em pauta. 12 – PROJETO DE LEI Nº 3.365/00 – do 
Sr. Mário Assad Júnior – que “altera o art. 10 da Lei nº 
7.998, de 11 de janeiro de 1990, que “Regula o Pro-
grama do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, ins-
titui o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO 
RANDS. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa. O Deputado Inaldo Leitão 
procedeu à leitura do parecer em substituição ao Re-
lator. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. O Senhor Presidente en-
cerrou a reunião às doze horas e trinta minutos, antes 
convocando outra para a próxima terça-feira, às quin-
ze horas. E, para constar, eu, Rejane Salete Marques, 
lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Antônio Car-
los Biscaia, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados.

Ata da Sexagésima Sétima Reunião Ordinária 
– Audiência Pública – realizada em 11 de outubro 
de 2005

Às quinze horas e vinte e quatro minutos do dia 
onze de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados, Antonio Carlos 
Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Pre-
sidente; Ademir Camilo, Alceu Collares, Bosco Cos-
ta, Cleonâncio Fonseca, Darci Coelho, Edna Mace-
do, Inaldo Leitão, Jefferson Campos, José Roberto 
Arruda, Juíza Denise Frossard, Luiz Eduardo Gree-
nhalgh, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Odair Cunha, 
Paes Landim, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Sandra 
Rosado e Wagner Lago – Titulares; Agnaldo Muniz, 
Ann Pontes, Coriolano Sales, Isaías Silvestre, Jaime 
Martins, João Mendes de Jesus, José Pimentel, Luiz 
Antonio Fleury, Mauro Benevides, Moraes Souza, Ri-
cardo Barros e Sandes Júnior – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Almir Moura, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Benedito de 
Lira, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Edmar Moreira, 
Gonzaga Patriota, Ibrahim Abi-Ackel, Ivan Ranzolin, 
Jamil Murad, João Almeida, João Leão, João Paulo 
Cunha, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Men-
tor, Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos, Luiz Piauhylino, 
Maria Lúcia Cardoso, Mendes Ribeiro Filho, Michel 
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Temer, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Ney Lopes, 
Osmar Serraglio, Professor Luizinho, Reginaldo Ger-
mano, Roberto Freire, Robson Tuma, Sérgio Miranda, 
Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascio-
ne, Vilmar Rocha, Wilson Santiago, Zenaldo Coutinho 
e Zulaiê Cobra. EXPEDIENTE: 1 – Correspondência 
do Deputado Rodrigo Maia, Líder do PFL, indicando 
o Deputado Ivan Ranzolin para integrar a Comissão, 
como membro titular, em substituição ao Deputado Vic 
Pires Franco. 2 – Correspondência do Deputado Wil-
son Santiago, Líder do PMDB, indicando o Deputado 
Eduardo Cunha para integrar a Comissão, como mem-
bro suplente, em vaga existente. ORDEM DO DIA: O 
Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos da 
reunião destinada à realização de Audiência Pública: 
Debate sobre a PEC nº 457/05, do Senado Federal, 
que “altera o art. 40 da Constituição Federal, relativo 
ao limite de idade para a aposentadoria compulsória 
do servidor público em geral, e acrescenta dispositivo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
O Senhor Presidente saudou os presentes e agrade-
ceu a presença dos convidados: Ministro Edson Vidigal 
– Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ; 
Juiz Rodrigo Tolentino Carvalho Collaço – Presiden-
te da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB 
e Juiz José Nilton Ferreira Pandelot – Presidente da 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho – ANAMATRA. O Presidente informou que o 
representante da OAB, Dr. Roberto Antônio Busato, 
impossibilitado de comparecer, indicou o jurista José 
Afonso da Silva para representá-lo mas, que, até aquele 
momento, este não havia comparecido ao plenário da 
Comissão. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu 
a palavra ao Ministro Edson Vidigal. O Senhor Presi-
dente agradeceu a intervenção do primeiro convidado 
e passou a presidência ao Deputado Alceu Collares, 
que, na seqüência, concedeu a palavra ao Juiz Rodri-
go Tolentino Carvalho Collaço. O Deputado Antônio 
Carlos Biscaia reassumiu a presidência. Em seguida, a 
palavra foi concedida ao Juiz José Nilton Ferreira Pan-
delot. Após as intervenções dos convidados, fizeram 
uso da palavra os Deputados Alceu Collares e Darci 
Coelho. O Senhor Presidente devolveu a palavra ao 
Ministro Edson Vidigal para o esclarecimento de dúvi-
das e para suas considerações finais, pois teria que se 
ausentar. Ainda fizeram uso da palavra os Deputados 
Maurício Rands, Roberto Magalhães e Luiz Antônio 
Fleury. O Deputado Roberto Magalhães assumiu a 
presidência e prosseguiu com o debate, concedendo 
a palavra ao Juiz Rodrigo Tolentino e, em seguida, ao 
Juiz José Nilton Ferreira Pandelot, para responderem 
aos questionamentos que lhes foram feitos pelos Se-
nhores Deputados e para suas considerações finais. 

O Senhor Presidente, para finalizar, fez algumas con-
siderações sobre o tema, agradeceu a presença dos 
convidados e encerrou a reunião às dezoito horas e 
dois minutos, antes convocando outra para a próxima 
terça-feira às quinze horas. E, para constar, eu, Reja-
ne Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Di-
ário da Câmara dos Deputados. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Declaro abertos os trabalhos da presente 
reunião de audiência pública da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania. 

Nos termos do art. 50, inciso II, do Regimento 
Interno, informo ao Plenário que foram recebidos os 
seguintes documentos: 1) Correspondência do Depu-
tado Rodrigo Maia, Líder do PFL, indicando o Deputado 
Ivan Ranzolin para integrar a Comissão como membro 
titular em substituição ao Deputado Vic Pires Franco; 
2) Correspondência do Deputado Wilson Santiago, Lí-
der do PMDB, indicando o Deputado Eduardo Cunha 
para integrar a Comissão como membro suplente em 
vaga existente.

Ordem do Dia.
Audiência pública sobre a Proposta de Emenda 

Constitucional nº 457, de 2005, do Senado Federal, 
que altera o art. 40 da Constituição Federal, relativo ao 
limite de idade para a aposentadoria compulsória do 
servidor público em geral, e acrescenta dispositivo ao 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O Relator da proposta na Comissão é o Deputado 
Darci Coelho e o autor do requerimento de audiência 
é o Deputado Alceu Collares. Foram convidados o Mi-
nistro Edson Vidigal, Presidente do Superior Tribunal 
de Justiça, que está presente. Agradeço a V.Exa. mais 
essa contribuição à Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania. 

Ao Juiz Rodrigo Tolentino Carvalho Collaço, Presi-
dente da Associação dos Magistrados Brasileiros, quero 
reiterar nosso agradecimento. O Dr. Collaço sempre está 
aqui, participando de todas as audiências, acolhendo 
todas as solicitações da nossa Comissão.

Agradeço ao Juiz José Nilton Ferreira Pandelot, 
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho – ANAMATRA –, a presença. 
A Justiça do Trabalho está sempre presente aos de-
bates, representada ora pelo Ministro Vantuil Abdalla, 
e no momento por V.Exa., como representante da en-
tidade de classe.

De acordo com o entendimento havido na Co-
missão, convidamos também o Presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Dr. Roberto Antônio Busato, 
que manifestou a impossibilidade de comparecer por 
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viagem anteriormente marcada, e confirmou a presen-
ça, como representante da Ordem dos Advogados do 
Brasil, do jurista e constitucionalista José Afonso da 
Silva. Todavia, até este momento o representante da 
OAB não compareceu a esta Comissão. A informação 
que tivemos ontem foi a de que alguém teria ligado 
para a OAB dizendo que a audiência pública tinha 
sido adiada. Quando nos consultaram, eu disse que 
não houve qualquer adiamento, até porque essa data 
foi resultado de um consenso, para que pudéssemos, 
já na próxima terça-feira, voltar ao debate sobre a pro-
posta de emenda constitucional. Lamento que na Or-
dem dos Advogados uma secretária tenha cancelado 
a vinda de um jurista porque alguém ligou, em nome 
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, dizendo que havia sido cancelada a reunião, o que 
não aconteceu da minha parte nem de qualquer dos 
servidores da Comissão, tenho certeza.

Vamos de imediato passar a palavra aos ilustres 
expositores. Regimentalmente, cada orador tem o pra-
zo inicial de 20 minutos para as considerações inicias. 
Depois passaremos aos debates, de acordo com lista 
de inscrição. Qualquer dos Parlamentares poderá ins-
crever-se para os debates.

Com a palavra o eminente Ministro Edson Vidigal, 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça.

O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL – Exmo. Sr. 
Deputado Antonio Carlos Biscaia, ilustre Presidente 
da CCJ da Câmara dos Deputados; Sr. Deputado Al-
ceu Collares, meu querido e estimado companheiro 
da Legislatura 1979/1983, na Câmara dos Deputados, 
quando juntos trabalhamos pela volta do Estado de Di-
reito Democrático no Brasil; Deputado Maurício Rands, 
ilustre representante do Estado de Pernambuco, que 
tem brilhado como operador do Direito na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania e também 
na defesa dos direitos e garantias individuais nas Co-
missões Parlamentares de Inquérito, conforme tenho 
testemunhado; demais Sras. e Srs. Deputados, estima-
do Presidente da Associação Brasileira dos Magistra-
dos, Dr. Rodrigo Collaço; estimado Presidente da As-
sociação Nacional dos Magistrados, Juiz José Nilton 
Ferreira Pandelot; queridos coleguinhas da bancada 
da imprensa, mais uma vez venho aqui, com muita 
alegria, em fervor patriótico, aquiescendo o convite 
da Comissão para alguma contribuição que possa 
trazer a mais no debate de uma questão da maior 
importância para a afirmação constitucional brasilei-
ra, porque se trata de mais uma proposta de emenda 
à nossa tão emendável Constituição da República, a 
qual, depois da sua promulgação, deveria ter passa-
do por uma revisão. Infelizmente, essa ampla e geral 
revisão não se realizou, conforme foi concebida pelos 

ilustres Constituintes, limitando-se apenas a algumas 
considerações no capítulo que trata da ordem tributá-
ria e no das questões políticas, com essa emenda da 
reeleição, que tantas e danosas perdas tem causado 
à continuidade administrativa nessa nossa ainda ado-
lescente democracia brasileira.

Venho aqui para lhes dizer da minha aprovação 
à proposta de emenda constitucional que aqui trami-
ta, dispondo sobre a aposentadoria compulsória dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e 
do Superior Tribunal Militar, aos 75 anos de idade.

No estágio em que se encontra nosso País, penso 
até que seria dispensável termos de reger pela Cons-
tituição questões tão específicas, como quem deve se 
aposentar e com quanto tempo.

O Brasil, segundo os estudos dos quais temos 
conhecimento, hoje é o País da meia-idade. Nossas 
instituições sempre foram pré-moldadas com base no 
Direito Constitucional norte-americano. Volta e meia 
buscamos afirmá-las com base nele. Esquecemo-
nos de que em se tratando do Poder Judiciário, no 
caso da Suprema Corte americana, ali está disposto 
que os juízes não dependem do limite de idade para 
deixarem o serviço ativo. Lá está escrito que eles ali 
estarão enquanto bem servirem. Temos tido notícias 
de Ministros da Suprema Corte americana deixando o 
serviço ativo aos 90 anos, outros aos 60 anos, enquan-
to bem servirem. E esse bem-servir tem a ver com a 
saúde física compatibilizada com a saúde mental. Esta 
é que deveria ser a regra válida no nosso País, não 
só para a Magistratura, para o Ministério Público, mas 
eu ousaria também estendê-la a todos os servidores 
públicos do Brasil.

Quando se estabeleceu pela primeira vez o limite 
de 70 anos foi porque naquele tempo a premissa da 
idade útil se exauria antes dos 60 anos. A medicina 
não estava com tantos avanços, as ciências da geron-
tologia ainda não tinham conseguido tantas conquis-
tas. Portanto, é muito comum vermos nas galerias dos 
tribunais aquelas figuras aparentemente envelhecidas, 
com barbas longas, fios de cabelos embranquecidos. Se 
nos aproximarmos bem das fotografias, dos desenhos, 
veremos que se tratavam de pessoas razoavelmente 
jovens, mas que envelheciam precocemente.

Tivemos algumas situações no Supremo Tribu-
nal Federal, antes do regime constitucional de 1946, 
como, por exemplo, a do habeas corpus. Aliás, damos 
lições ao resto do mundo, inclusive ao país de onde 
ele surgiu, a Inglaterra, e que foi transmudado para os 
Estados Unidos. O Brasil é o pioneiro nessa grande 
doutrina, que foi amadurecida em grandes debates 
no Supremo Tribunal Federal, a partir de dois grandes 
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homens públicos antagônicos, de duas dissidências: 
Pedro Lessa, paulista, e Enéas Galvão, um Ministro 
do Rio Grande do Sul, que, infelizmente, ficou na Su-
prema Corte apenas 4 anos. Dos debates entre Pedro 
Lessa e Enéas Galvão, o Brasil conseguiu desenvolver 
e mostrar para o resto do mundo o que havia de me-
lhor e o que ainda temos em matéria de doutrina do 
habeas corpus, que gerou um filhote, o mandado de 
segurança – esse surgido na Câmara dos Deputados 
por meio de seu grande ideólogo, o então Deputado 
Clodomir Cardoso, quando conseguiu inseri-lo na nos-
sa ordem constitucional.

Então, se o problema era de disponibilidade física 
e mental ou se era simplesmente da idade cronológica, 
este País sempre descartou valores na sua vida pú-
blica pela simplista razão de que alcançando 70 anos 
teria de ser mandado embora.

O que faríamos com grandes Parlamentares que 
tivemos aqui no Congresso se essa regra fosse va-
ler para os representantes do povo? Raul Pilla, por 
exemplo, que conheci na Câmara, já com problemas 
de audição, usava aquele aparelho enorme, e os ma-
ledicentes diziam que aquilo só funcionava quando ele 
queria, porque só ouvia o que bem entendia.

Mas o que dizer de Magalhães Pinto, de Tancredo 
Neves, de Ulysses Magalhães, de Gustavo Capanema, 
de Daniel Krieger? Quantos homens públicos que te-
riam transcendido a idade de 70 anos se tivéssemos de 
colocar essa regra para funcionar também na Câmara 
dos Deputados. Se na República todos são iguais pe-
rante a lei, haveríamos que considerar o princípio da 
igualdade para todos os servidores públicos, porque 
afinal os representantes do povo também são servi-
dores públicos, inclusive para fins criminais.

O que faríamos com Fernando Henrique Cardo-
so, Presidente da República, e com Tancredo Neves, 
todos com mais de 70 anos de idade? O que teríamos 
feito com tantos outros ilustres homens públicos se 
tivéssemos de levar isso para a legislação previden-
ciária ou para a trabalhista? E proibir também que os 
maiores de 70 anos tivessem de ser compulsoriamente 
aposentados e ter, portanto, que voltar para casa, im-
pedidos de exercer suas profissões? Derci Gonçalves, 
com seus 90 e tantos anos; Paulo Autran, maior de 70 
anos; Paulo Gracindo, que morreu depois dos 70 anos? 
Tantas figuras na iniciativa privada ou na vida pública 
teriam de ser mandadas embora calados, empijama-
dos, embalsamados em vida, tendo ainda possibilidade 
de servir à sociedade e ao País. Se fossem sujeitos a 
essa regra, teriam de ser mandados embora.

Sou daqueles que estão entre os que defendem 
que essa regra, alterando o limite de 70 anos, teria de 
valer para todos os servidores públicos. Hoje, o limi-

te de 75 já é até muito pouco. Teríamos de ousar até 
para aderir à regra do Direito Constitucional america-
no do enquanto bem-servir. No que diz respeito à Ma-
gistratura e ao Ministério Público, o ser humano está 
em melhores condições de exercer essas funções de 
Estado quando está em melhores condições de exer-
citar aquilo que chamamos na Língua Portuguesa de 
maturidade. 

Há um provérbio francês que diz: “Se a juventude 
soubesse e se a velhice pudesse...”. A maturidade é o 
resultado de um longo exercício. Não se consegue a 
maturidade no laboratório, nem por decreto nem por 
emenda constitucional. Ela é decorrência de um longo 
aprendizado na vida pública ou na vida profissional, na 
iniciativa privada. O juiz, quanto mais maduro, melhores 
serviços prestará. Sabemos muito bem que a maturi-
dade não se alcança aos 22, 23, 25 anos, quando hoje 
entregamos uma toga a um jovem como magistrado 
ou uma caneta de membro do Ministério Público. A 
maturidade se alcança com longo aprendizado desse 
difícil exercício de viver, que é o de compreender, de 
auscultar, de saber ouvir os dois lados, de ter prudência 
para decidir, paciência para ouvir. A maturidade requer 
longo exercício decorrente da prática de existir, em que 
o ser humano praticamente se desprende de suas am-
bições pessoais – o que é natural, é inerente, justo e 
louvável em cada um, em determinada fase da vida -, 
em que praticamente se desprende de suas vaidades 
e de seus projetos pessoais para ser apenas o servi-
dor público, o ente público a serviço do seu tempo no 
exercício da atividade pública. 

Portanto, estou entre os que vieram aqui e os que 
votaram no Senado Federal e entre os que sei que vo-
tarão na Câmara dos Deputados a favor da aprovação, 
o quanto antes, dessa proposta de emenda constitu-
cional. Espero que um dia esse debate possa ser re-
aberto e que nessa reabertura possamos estendê-lo 
a todos os servidores públicos por todas as razões, 
inclusive as orçamentárias. 

Aliás, um dos grandes problemas com o qual 
o Estado brasileiro se defronta é a falta de recursos 
para investimentos. Hoje, nosso grande problema são 
recursos para o planejamento e para investimentos 
em infra-estrutura. Tudo o que arrecadamos está em 
parte separado e garantido para o cumprimento do 
superávit primário, e os demais recursos, para asse-
gurar despesas de custeio, quase nada restando para 
os investimentos que o Brasil e a democracia necessi-
tam. Se a democracia não for capaz de cumprir com as 
promessas que elencou na Constituição, ela tenderá 
a cair, cada vez mais, em descrédito. 

Até 1980 o Brasil era considerado um país jovem. 
Possuía uma pirâmide populacional invertida e diferente 
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dos países desenvolvidos. Essa pirâmide etária nacio-
nal era bem larga na base e afunilada no topo, o que 
significa dizer que até esse período predominava uma 
população em idade de crescimento. Tínhamos mais 
jovens do que adultos com mais de 40 anos. 

Em 2000, portanto ha 5 anos, a base dessa pi-
râmide sofreu uma contração, principalmente na faixa 
etária dos que têm menos de 10 anos; inversamente, 
a camada da população idosa apresentou sinais de 
crescimento. 

Dados da Organização das Nações Unidas mostram 
que o Brasil tem o 6º maior aumento de envelhecimento 
da população. No diagnóstico sobre o processo de enve-
lhecimento populacional e da situação do idoso, o Prof. 
Jorge Alexandre Silveira, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, relata que até 1960 todos os grupos 
etários cresciam de forma semelhante, o que mantinha 
estável uma estrutura da pirâmide etária. De 1960 para 
cá, o grupo com mais de 60 anos foi o que mais cresceu 
proporcionalmente no Brasil, enquanto a população jo-
vem se encontra em um processo de desaceleração de 
crescimento. Em outras palavras, ele diz que iniciamos o 
novo século com a população idosa crescendo, propor-
cionalmente, oito vezes mais do que os jovens e quase 
duas vezes mais do que a população total. 

O envelhecimento da população brasileira tem 
crescido 3,2% ao ano e já é o 6º do mundo, segundo 
a Organização das Nações Unidas. De acordo com 
o IBGE, até o final de 2002, o grupo etário dos 65 
anos ou mais será composto por mais de 10 milhões 
de pessoas, representando 6% da população, num 
país que em 1950 tinha apenas 2 milhões de idosos 
e hoje já soma 14 milhões. A tendência é gradativa-
mente ascender. 

Como poderemos responder a desafios dessa 
natureza? Mandando para a casa servidores públicos, 
aos 70 anos de idade, quando ainda estão em pleno 
vigor da sua capacidade física e mental, em especial 
magistrados ou membros do Ministério Público, que 
para o exercício das suas funções, como fiz questão 
de enfatizar, necessitam de atingir aquele momento 
da maturidade? 

Iniciamos o novo século com uma população 
idosa crescendo, proporcionalmente, oito vezes mais 
do que a população dos jovens. O envelhecimento da 
população é um dos três grandes fenômenos brasilei-
ros do fim do século XX junto com a urbanização e a 
entrada das mulheres no mercado de trabalho. Atu-
almente, 8% da população brasileira, como já disse, 
tem mais de 60 anos. Em 2020 serão 13%. Projeções 
da ONU mostram que até 2025 a população idosa do 
Brasil terá acumulado maior crescimento entre todos 
os países do mundo: 1.514% em 75 anos. 

Ao analisar dados, por exemplo, no Poder Judici-
ário, vamos encontrar no Brasil, a partir de 1946 – eu 
poderia ter remontado desde os primórdios da Repú-
blica –, o grande momento do País com a Constituição, 
após a ruptura do Estado autoritário, a entrega do Poder 
Executivo ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
que convocou as eleições livres e diretas para Presi-
dente da República e a transformação do Congresso 
Constituinte em Câmara dos Deputados. Em seguida, 
começamos a viver nosso grande momento, quando 
tivemos uma das mais afirmativas Constituições de-
mocráticas, a de 1946, estiolada, desfigurada pelo ato 
institucional que inicialmente não tinha nem número, 
mas ficou conhecida na história anticonstitucional do 
País como Ato Institucional nº 1. Ele, com todos os 
poderes, não teve condições de revogar perante a his-
tória a Constituição de 1946. Foi, então, aos poucos a 
revogando, a estiolando, desfigurando. 

No Brasil tivemos, em 1946, o Ministro Ribeiro 
Costa, que permaneceu 20 anos e 10 meses no Su-
premo Tribunal Federal. Só foi aposentado em 1966, 
por conta de uma questão de natureza político insti-
tucional, em que ele entregou as chaves do STF ao 
ditador de plantão no País. O Ministro Hahnemann 
Guimarães permaneceu 20 anos e 11 meses, saiu 
em 1946; Rocha Lagôa, ficou 10 anos e 5 meses; Má-
rio Guimarães, que era da área penal, permaneceu 
apenas 4 anos e 10 meses; o famoso Ministro Nelson 
Hungria permaneceu apenas 9 anos e 10 meses; Ary 
Franco, 7 anos e 5 meses; Cândido Motta Filho, atin-
gido pela compulsória, apenas 11 anos e 4 meses; 
Antônio Martins Vilas Boas, na compulsória, 9 anos e 
8 meses; Gonçalves de Oliveira, aposentadoria a pe-
dido, 8 anos e 11 meses; Victor Nunes Leal, alcançado 
pelo regime autoritário, ex-Chefe do Gabinete da Casa 
Civil de Juscelino Kubitschek, 8 anos e 1 mês; Pedro 
Chaves, nomeado pelo Presidente Jânio Quadros, 6 
anos e 1 mês; Hermes Lima, expulso do Supremo Tri-
bunal Federal pelo ato autoritário do regime autoritário 
da época, 5 anos e 6 meses; Evandro Lins, ex-Chefe 
de Gabinete da Casa Civil de João Goulart, 5 anos e 
4 meses; Adalício Nogueira, na compulsória, apenas 
6 anos e 2 meses; Prado Kelly, que brilhou no Con-
gresso Nacional como grande representante do Estado 
do Rio de Janeiro, apenas 2 anos e 1 mês; Oswaldo 
Trigueiro, a quem meu Estado muito deve, foi alcan-
çado pela compulsória no Supremo Tribunal Federal 
aos 9 anos e 1 mês. 

Como Corregedor do TSE, Oswaldo Trigueiro foi 
ao Maranhão fazer a famosa revisão eleitoral pela qual 
foram excluídos do alistamento cerca de 300 mil eleito-
res fantasmas que decidiram as eleições no Maranhão. 
E não havia oposição, por mais coligada que estivesse, 
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que pudesse vencer. O grande Aliomar Baleeiro ficou 
no Supremo 9 anos e 5 meses, depois de ter sido um 
grande Deputado, influente nas questões tributárias na 
Câmara dos Deputados; Eloy da Rocha, 10 anos e 9 
meses na compulsória; Djaci Falcão, Desembargador 
no Estado de Pernambuco e primeiro Relator que tive 
no Supremo Tribunal Federal, quando ali cheguei, qua-
se garoto, como advogado. Com sua prudência e o seu 
estado de compreensão, Djaci pôde ter paciência para 
ouvir aquele afoito e jovem advogado que ali adentrava 
para defender o mandato de um Governador ameaçado 
de não tomar posse por implicâncias do regime militar 
da época, o Governador Gerson Camata, meu colega 
e do Deputado Alceu Collares, naquela Legislatura. Fui 
ao Supremo defender o mandato de Gerson Camata 
e lá encontrei, como Relator sorteado, o Ministro Djaci 
Falcão. Nunca deixo de proclamar a sua maturidade, 
compreensão, tolerância e paciência para com a minha 
afoiteza de recém-saído do Parlamento e ingressado 
na atividade profissional como advogado no Supremo 
Tribunal Federal. Tivemos Adaucto Lúcio Cardoso, após 
ter sido Presidente da Câmara dos Deputados, que ficou 
no Supremo apenas 4 anos; Barros Monteiro, 6 anos 
e 9 meses; Themistocles Cavalcanti, outro grande con-
gressista, somente 2 anos, porque caiu na compulsória; 
Moacyr Amaral dos Santos – quantos não estudaram 
nos livros de Amaral dos Santos! -, que caiu na compul-
sória, 4 anos e 9 meses; Thompson Flores, que conheci 
ao lado do Presidente Jimmy Carter. Naquela época, eu 
era repórter do Jornal do Brasil, e colei no Thompson 
Flores para ouvir a sua conversa com Jimmy Carter. O 
Jimmy Carter perguntava ao Thompson Flores o que era 
Ato Institucional nº 5. Ele, então, cercou-se de todos os 
cuidados lingüísticos para tentar explicar ao Presidente 
norte-americano que aqui chegava, baluarte dos direitos 
humanos na América, torcendo para o fim do regime 
excepcional em nosso País. Pois Thompson Flores foi 
atingido pela compulsória, 12 anos no Supremo Tribunal 
Federal. Tivemos Bilac Pinto, depois de presidir a Câ-
mara dos Deputados, grande Deputado, constituciona-
lista da União Democrática Nacional, e foi atingido pela 
compulsória, após 7 anos e 7 meses de militância no 
Supremo Tribunal Federal. Por mais que se discordasse 
das posições da UDN, Bilac Pinto foi um grande Parla-
mentar e, no Supremo Tribunal Federal, foi um grande 
defensor do Estado de Direito Democrático, apesar de 
ter sido indicado pelo Presidente do regime democrático; 
Antonio Neder; Xavier de Albuquerque; Rodrigues de 
Alckmin, que faleceu após 6 anos; João Leitão de Abreu, 
do Rio Grande do Sul, que saiu para servir como Chefe 
do Gabinete da Casa Civil de um dos Presidentes da 
República. Então, eu teria uma enorme lista.

Tivemos José Carlos Moreira Alves. Por mais 
que se discordasse dos seus pensamentos doutriná-
rios, era uma experiência e, portanto, uma maturidade, 
constitucionalista a serviço da operação do Direito no 
Supremo Tribunal Federal, mandado embora porque 
atingiu 70 anos, e até hoje está aí em plena lucidez, em 
plena atividade, ministrando aulas nas Faculdades de 
Direito. Cunha Peixoto ficou apenas 6 anos. O grande 
Soares Muñoz, do Rio Grande do Sul, outro grande 
constitucionalista, democrata de todas as convicções, 
ficou 7 anos no Supremo Tribunal Federal. E há ainda 
Rafael Mayer, Ramalhete, Firmino Paz, José Néri da 
Silveira – mandado embora aos 70 anos de idade -, 
Oscar Corrêa, Aldir Passarinho, Sydney Sanches, Oc-
tavio Gallotti, Célio Borja, Paulo Brossard. José Pau-
lo Pertence ainda está lá, junto com Celso de Mello, 
Carlos Mário Velloso, Marco Aurélio. 

Para não furtar o tempo de V.Exas., deixarei aqui 
a tabela previsível dos que serão mandados embora do 
Supremo Tribunal Federal e de outros Tribunais.

Nelson Azevedo Jobim está entre eles. Todos es-
tes aqui, ao atingirem 70 anos. Gilmar Ferreira Mendes, 
Peluso, Carlos Britto, Joaquim Barbosa, Eros Grau. 

Esta outra tabela, Sr. Presidente, em letra mais 
miúda, eu vou deixar aqui. É uma previsão de quan-
tos dos que ainda estão no Supremo Tribunal Federal 
terão de ser mandados embora se essa regra dos 70 
anos permanecer na nossa Constituição.

Vejam o caso da Deputada Juíza Denise Frossard, 
jovem, militante, juíza de primeiro grau que por vontade 
própria deixou a Magistratura e, encontrando outras fren-
tes de luta pelo Estado de Direito Democrático, adentrou 
na atividade política. Por quanto tempo essa experiência 
como magistrada e como Parlamentar não poderá servir 
ao País? Imaginem que um belo dia, depois da metade 
deste século, podemos ter de mandar embora todos os 
Parlamentares que alcançarem os 70 anos, por falta de 
condições de bem-servir ao Brasil!

Outro argumento apresentado contra essa pro-
posta, em tão oportuno momento aprovada no Senado 
Federal, é que os Tribunais Superiores seriam compos-
tos por Ministros de carreira. 

Tenho em mãos decisão do Supremo Tribunal 
Federal que diz exatamente o contrário: 

“1. Não sendo de carreira, mas isolado o 
provimento do cargo de Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça não se dá por promoção. 

2. Vantagem de 20% sobre os proventos 
condicionada a que o Ministro permanecesse 
no cargo por três anos, enquanto vigente a 
regra do art. 184 do antigo Estatuto dos Fun-
cionários Públicos Federais. (...) Segurança 
denegada.” 
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Já há, portanto, decisão do Supremo Tribunal 
Federal refutando esse argumento que volta e meia 
aparecia contrário à aprovação da proposta, esten-
dendo aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, 
do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribu-
nal Militar a possibilidade de que somente após os 75 
anos tivessem de ser aposentados.

Em síntese, manifesto reiteradamente minha 
posição favorável à proposta de emenda à Cons-
tituição, esperando que em algum momento essa 
discussão seja reaberta, e para atingir não apenas 
os membros da Magistratura. Que todos do serviço 
público, todas as carreiras de Estado sejam manti-
das à custa do dinheiro do nosso contribuinte. Não 
é justo que servidores que adquirem experiência e 
maturidade, como os políticos, tenham de ser man-
dados embora por causa de uma aposentadoria 
compulsória quando estão no seu melhor momento, 
quando mais podem oferecer ao País. Sou a favor 
de que se mandem para casa apenas aqueles que 
não estiverem bem servindo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Agradeço mais uma vez ao Ministro Edson 
Vidigal, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, 
a valiosa contribuição que dá a esta Casa. Espero 
que esta Comissão possa, já na próxima semana, 
discutir e votar a proposta de emenda à Constituição 
que pretende, no corpo permanente da Constituição, 
ampliar o limite de idade e, no corpo das Disposições 
Constitucionais Transitórias, estabelecer a aplicação 
imediata da norma para os membros dos Tribunais 
Superiores. 

Antes de conceder a palavra ao Presidente da 
Associação dos Magistrados Brasileiros, Juiz Rodrigo 
Collaço, informo ao Plenário que chegou-nos a informa-
ção de que está havendo votação nominal. Vou pedir 
ao eminente Deputado Alceu Collares que assuma a 
Presidência por alguns momentos, enquanto eu vou 
até o plenário votar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alceu Collares) 
– Com a palavra o Presidente da Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros, Juiz Rodrigo Tolentino Carvalho 
Collaço.

O SR. RODRIGO TOLENTINO CARVALHO 
COLLAÇO – Deputado Alceu Collares, é uma satis-
fação estar nesta audiência pública sob o comando de 
V.Exa., Parlamentar do Sul do País que tem estreita 
ligação com a Magistratura, já foi Governador do seu 
Estado, tem perfeita compreensão das questões repu-
blicanas e é sempre um aliado daqueles que defendem 
as boas causas no Parlamento. 

Meus cumprimentos, Deputado Darci Coelho, juiz 
aposentado e Relator da PEC em apreciação, apro-
vada no Senado e agora em tramitação na Câmara 
dos Deputados. 

Cumprimento também o Ministro Edson Vidigal, 
Presidente do STJ, o Sr. José Nilton Pandelot, Presi-
dente da ANAMATRA, meus colegas juízes, as senho-
ras e os senhores presentes. 

Penso que inicialmente seria conveniente fazer 
uma pequena reflexão sobre as razões de estarmos 
hoje discutindo uma PEC que aumenta a idade da apo-
sentadoria compulsória de 70 para 75 anos. E para isso 
talvez tenhamos de anotar alguns pontos relevantes. 

Está no ordem do dia do Congresso Nacional uma 
reforma política. E essa reforma política está na ordem 
do dia porque acontecimentos recentes revelaram ao 
País que toda a nossa legislação eleitoral precisava de 
uma reformulação, que todo o sistema eleitoral brasileiro 
precisa passar por um questionamento, uma verdadeira 
renovação de idéias e procedimentos. Tudo leva a crer 
que o Parlamento deve cuidar dessa matéria.

Mas, observando a grande mobilização popular, 
eu me ponho a perguntar que razões teriam trazido à 
pauta da Câmara dos Deputados uma proposta para 
aumentar a idade de aposentaria compulsória de um 
restritíssimo grupo de servidores públicos da União. 
Será que não conseguimos captar na sociedade um 
desejo, ou não temos percebido com clareza esse de-
sejo? Porque não há como imaginar que esse tema 
estivesse no debate do dia-a-dia. Não se via aqui e ali 
nenhuma movimentação nesse sentido. Não se conhe-
cia ninguém que estivesse preocupado com a questão, 
apresentando-a ao debate público. Como esse assunto 
não estava na ordem do dia, num primeiro momento 
sou obrigado a reconhecer de público, Deputado Al-
ceu Collares, que me preocupa muito o caráter restrito, 
ouso dizer quase casuístico, da emenda em discussão 
no Congresso Nacional.

Para que não pareça apenas uma questão de 
retórica, lembro que o texto aprovado no Senado al-
tera a idade para a aposentadoria compulsória de 11 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, 33 Ministros 
do Superior Tribunal de Justiça, 17 Ministros do Tribu-
nal Superior do Trabalho e 9 Ministros do Tribunal de 
Contas da União. No total, 70 agentes públicos do País 
serão beneficiados com o aumento da idade para a 
aposentadoria compulsória. E o mais intrigante é que 
se trata de um grupo de 70 agentes públicos de um 
universo de 990 mil 577 servidores que prestam ser-
viços ao Executivo e ao Judiciário.

Temos sempre a expectativa de que as leis te-
nham como princípio um comando geral, abstrato, 
que não se dirija a grupos determinados, mas sim ao 
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interesse da universalidade de uma sociedade, por 
isso enxergamos com preocupação uma proposta de 
emenda de alcance tão restrito quanto esta. 

Estamos tratando de 70 pessoas cujos nomes, 
idades, números de telefone e de CPFs nós conhece-
mos. Sabemos concretamente quem serão os bene-
ficiários desta medida, que, em termos percentuais, 
alcança 0,007% dos servidores públicos do País. 

Não há como enxergar o interesse da coletivi-
dade numa medida tão restrita, tão dirigida a resolver 
situações claramente pontuais e que dizem respeito à 
aproximação de alguns Ministros da idade de 70 anos 
de idade e o seu desejo de permanecer mais um tem-
po exercendo suas funções.

Quero deixar bem claro que, para nós, do Judici-
ário, a aprovação desta PEC é como uma prorrogação 
de mandato. Se analisarmos o passado recente, vere-
mos que raríssimos foram os Ministros que deixaram 
o cargo antes de completar os 70 anos de idade. Isso 
nos leva a imaginar que, se a idade passar para 75 
anos, automaticamente estaremos prorrogando man-
datos, como já fizemos anteriormente em relação ao 
Executivo, com ampla repulsa da sociedade.

Assim, do ponto de vista interno da Magistratura, 
acima de tudo nos parece essa PEC uma manobra de 
prorrogação por 5 anos dos mandatos dos membros 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de 
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal 
de Contas da União. 

Por conta de identificarmos esse aspecto mui-
to personalizado, muito casuístico, e principalmente 
por vermos embutida nessa medida uma manobra de 
prorrogação de mandatos, deixo bem clara a posição 
contrária da Magistratura e da AMB à aprovação da 
emenda.

Mas devo dizer também que, ao contrário do 
que se pode imaginar, até pelo que foi apresentado 
aqui, na história recente do País os Srs. Ministros têm 
dado uma contribuição significativa ao Poder Judiciá-
rio. Tanto isso é verdade que, analisando a composi-
ção do Supremo Tribunal Federal, chegamos à con-
clusão de que a Corte Suprema, tal como está hoje, 
permanece com sua integridade inalterada por 17 
anos, em média; o STJ, 16 anos; e o TST, em média 
19 anos. Portanto, se aumentarmos a idade compul-
sória em 5 anos, teremos os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, em média, permanecendo 22 anos 
nos tribunais; os Ministros do Superior Tribunal de 
Justiça, 21 anos; e os Ministros do Tribunal Superior 
do Trabalho, 24 anos. 

Há 17 anos – que é o tempo médio de perma-
nência de um Ministro no Supremo hoje –, o Brasil 
promulgava sua Constituição, 1988. Há 22 anos, nem 

existia a Constituição em vigor. Há 24 anos, no caso 
do TST, isto é, 1981, estávamos cuidando da redemo-
cratização do País.

Quero divergir de alguns aspectos expostos pelo 
eminente Ministro Edson Vidigal, que apresentou uma 
série de dados para demonstrar que muitos Minis-
tros brilhantes permaneceram pouco tempo nos tri-
bunais. 

Para mim, Ministro, esse dado prova, antes de 
mais nada, que antigamente os Ministros eram nome-
ados com mais idade do que são nomeados hoje. Se 
permaneceram pouco tempo exercendo suas funções, 
é porque foram nomeados tardiamente. Esse quadro 
não se verifica mais, tanto que, pelas regras atuais, 2 
Ministros permanecerão no Supremo durante 26 anos, 
e, se a regra for alterada, 2 Ministros permanecerão 
no Supremo 31 anos. No Superior Tribunal de Justi-
ça, pelas regras atuais, 2 Ministros permanecerão 35 
anos. No TST, 1 Ministro permanecerá no cargo 37 
anos. Portanto, não há, de acordo com as regras atu-
ais, do ponto de vista da perspectiva de se prestar uma 
grande colaboração ao Judiciário, nenhum prejuízo a 
nenhum Ministro.

É preciso reconhecer de público a grande contri-
buição que todos os Ministros têm prestado ao Judici-
ário. A posição da AMB não contém nenhuma censu-
ra à atividade dos Ministros. Pelo contrário, todos são 
altamente competentes, dão o melhor de si, fazem um 
excelente trabalho. O que não é possível é aprovar-se 
uma regra que vai na contramão de um grande senti-
mento observado hoje na população, um sentimento 
de renovação política, de renovação de gestão, de re-
novação de jurisprudência.

Se em alguns setores é difícil compreender o 
que significam 17, 20, 22 anos exercendo um cargo, 
tenho certeza de que no Parlamento essa dificuldade 
não existe, porque a cada 4 anos o Deputado precisa 
renovar o seu mandato, e, se ele estiver desatualiza-
do, se não estiver acompanhando a realidade social, 
se não estiver atento ao dia-a-dia da população, não 
é reeleito, independentemente de ter 70, 80, 50 ou 40 
anos. A sociedade exerce esse controle sobre a atu-
alização do Parlamentar, sobre a sintonia dos seus 
membros com os movimentos sociais, com os acon-
tecimentos sociais.

O mesmo não ocorre no Judiciário, porque a rela-
ção é de absoluta estabilidade. Mas quem foi nomeado 
há 17 anos, em 1988, quando foi promulgada a atual 
Constituição, vivia uma realidade política e social ab-
solutamente diferente da atual. O trabalho do Judiciá-
rio há de ter uma estabilidade, e não uma eternidade. 
É absolutamente possível conciliar a estabilidade do 
trabalho judicial com a necessária renovação, com a 
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necessária oxigenação da jurisprudência, principalmen-
te dos métodos de gestão, cobrados pela sociedade 
de maneira bastante clara, bastante precisa.

Estando eu na Comissão de Constituição e Jus-
tiça, não posso deixar de traçar alguns comentários 
sobre a constitucionalidade da proposição, foco prin-
cipal deste colegiado. 

O primeiro aspecto que causa espécie, do pon-
to de vista da constitucionalidade, é o fato de um dis-
positivo que concede imediatamente aposentadoria 
compulsória aos 75 anos para esse restrito grupo de 
agentes públicos figurar nas Disposições Constitucio-
nais Transitórias. 

As Disposições Constitucionais Transitórias são 
reservadas ao legislador originário, que nessa seção 
regulamenta e organiza o funcionamento da recém-
promulgada Constituição Federal. Ao constituinte de-
rivado não se estende a possibilidade de inserir dis-
posições transitórias para um texto que está em vigor 
há bastante tempo, que já produziu resultados, que já 
foi interpretado.

Mas essa inconstitucionalidade fica reduzida 
diante de outra muito mais grave, muito mais séria, 
que é aquela que submete os Ministros dos Tribunais 
Superiores a nova sabatina. 

Quando se faz referência à necessidade de sub-
meter novamente os Ministros ao dispositivo do art. 
52, duas alternativas logo vêm à mente, e ambas 
inconstitucionais. Imaginar que um juiz, para obter a 
aposentadoria aos 70 anos, tenha de se submeter a 
uma sabatina pelo Senado é criar uma condição de 
aposentadoria inexistente na Constituição e, pior, ins-
tituir a interferência de um Poder em outro, uma vez 
que a aposentadoria de um juiz estaria condicionada 
a uma autorização do Senado Federal. Essa hipótese 
é decorrente da leitura do texto, embora eu reconheça 
que é absolutamente improvável, pela mais redonda e 
rematada falta de lógica. 

Mas vamos imaginar a outra hipótese, mais pro-
vável, de o Ministro, aos 70 anos, ser submetido a nova 
sabatina para verificar se ele ainda se encontra em 
condições de continuar prestando trabalho no Poder 
Judiciário brasileiro. Essa é uma inconstitucionalidade 
não só gritante como perversa, porque afronta uma 
cláusula absolutamente indispensável e inalienável 
para a Magistratura: a vitaliciedade. Como exercer a 
jurisdição sob condição? Como exercer a jurisdição 
alguém que, aos 69 anos, sabe que aos 70 vai ser sub-
metido a nova sabatina no Senado, na qual ele pode 
vir a ser rejeitado e, automaticamente, exonerado do 
cargo que ocupa? 

A sabatina prevista no ordenamento vigente do 
art. 52 da Constituição Federal é direcionada àquele 

indicado para ser juiz, ou seja, aquele que pode vir a 
ser juiz, desde que aprovado na sabatina do Senado. 
A partir do instante em que o um candidato é aprova-
do na sabatina do Senado e nomeado juiz pelo Presi-
dente da República, ele adquire instantaneamente o 
requisito da vitaliciedade, e esse requisito não pode 
ser quebrado. Do ponto de vista prático, será desas-
trosa a solução prevista na Constituição. Ela significará 
o exercício da jurisdição sob condição: alguém é juiz 
desde que o Senado o aprove em sabatina quando ele 
completar 70 anos. Não há a menor possibilidade de 
Ministros de Tribunais Superiores conviverem com essa 
inconstitucionalidade. Não há a menor possibilidade de 
a Magistratura, dado o pressuposto da independência, 
conviver com essa quebra da vitaliciedade. 

Portanto, não tenho a menor dúvida, Deputado 
Biscaia, de que nem mesmo nesta Comissão de Cons-
tituição e Justiça – na minha visão, evidentemente, e 
respeitando as opiniões contrárias – há como criar-se 
uma vitaliciedade sob condição. Não há como subme-
ter alguém que já é juiz e já tem todas as garantias e 
prerrogativas da Magistratura a um teste de qualidade, 
um teste de aprovação, quem sabe até um teste de 
afinidade ideológica com a corrente que esteja domi-
nando o Senado num certo momento político. 

Para nós essa emenda não tem amparo na vonta-
de popular. O que temos observado é a movimentação 
desse pequeno grupo de interessados em aumentar a 
idade mínima para a aposentadoria, o que considera-
mos uma prorrogação de mandato, tal como já se fez 
para o Executivo, com ampla rejeição da população. Es-
taremos diante de uma prorrogação de mandato desta 
vez no âmbito judicial. Os Ministros já permanecem bom 
tempo nos Tribunais, não há necessidade alguma de 
ampliação desse prazo. Além disso, e principalmente, 
há inúmeras inconstitucionalidades na emenda. 

Feitas essas observações iniciais, agradeço à 
Comissão a oportunidade e deixo registrada a posição 
histórica da Associação dos Magistrados Brasileiros 
amplamente contrária a essa majoração, que se daria 
em benefício de 0,007% dos servidores públicos do 
Brasil. Fico à disposição para o debate.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Muito obrigado, Dr. Rodrigo Collaço. Não 
tenho dúvida de que a posição de V.Exa. nos dá me-
lhores condições para o debate da próxima semana, 
principalmente porque envolve a discussão da consti-
tucionalidade da matéria. Sempre tive dúvida quanto 
à constitucionalidade de proposições que signifiquem 
alterações no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Esse tema virá ao debate na próxima 
semana.
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Passo a palavra ao eminente Presidente da As-
sociação Nacional dos Magistrados da Justiça da Tra-
balho – ANAMATRA, o Juiz José Nilton Ferreira Pan-
delot, que disporá, como os outros, de até 20 minutos 
para sua exposição inicial.

O SR. JOSÉ NILTON FERREIRA PANDELOT 
– Sr. Presidente, Sr. Ministro, meu colega Rodrigo, Sras. 
e Srs. Deputados, serei breve não por esforço de sínte-
se, mas em razão do quase exaurimento do tema por 
parte do meu colega Rodrigo Collaço. A ANAMATRA 
vê suas teses muito bem defendidas nas palavras do 
Presidente da AMB, que ora se pronunciou. 

Pretendo, em breves minutos, dividir a minha ex-
posição em duas partes. Na primeira parte, abordarei 
algumas questões políticas e tentarei de algum modo 
responder aos argumentos do Ministro Edson Vidigal. 
Na segunda parte, procurarei registrar pontualmente 
algumas inconsistências da proposta de emenda à 
Constituição que revelam sua inconstitucionalidade. 

Devemos compreender, em primeiro lugar, que 
os destinatários dessa proposta de emenda, como dis-
se o Rodrigo Collaço, representam um universo de 70 
pessoas, que pode ser ampliado para 80 caso o TST 
faça a nomeação das 10 vagas lá existentes, criadas 
– eu diria restabelecidas – pela Emenda Constitucio-
nal nº 45, que fez a reforma do Poder Judiciário. Em 
segundo lugar, devemos compreender que a posição 
das entidades de classe da Magistratura brasileira não 
se fundamentam no preconceito ou na discriminação 
em razão de idade. Concordo com o Ministro Vidigal 
no que concerne ao reconhecimento de que o avanço 
da ciência, as relações na sociedade, a vida familiar, 
o avanço da medicina e de tudo o que diz respeito à 
saúde fazem com que a vida do ser humano, mesmo 
no Brasil, país ainda em fase de desenvolvimento, se 
alongue no tempo, e a pessoa tenha uma terceira idade 
sem muita distinção da primeira e da segunda. Há no 
esporte e em outras profissões exemplos de pessoas 
que atingiram o ápice da intelectualidade ou da ativi-
dade profissional bem além dos 70 anos. 

Quando sustentamos a necessidade de a idade 
compulsória permanecer nos 70 anos, não queremos 
dizer que as pessoas que alcançam essa idade devam 
ser excluídas, alijadas ou retiradas da vida profissio-
nal. Temos certeza de que elas ainda podem contribuir 
para a sociedade brasileira, mas em outras áreas de 
atuação, sem abandonar a matéria de sua formação 
ou especialização, como é o caso dos bacharéis em 
Direito que porventura são magistrados e exercem al-
guma função nos Tribunais Superiores ou no Supremo 
Tribunal Federal. 

Entendemos que há necessidade de renovação 
de idéias. Estamos diante de uma discussão que se 

acerca da noção de poder. A idéia é manter ou não as 
atuais pessoas nos Tribunais Superiores, preservar ou 
não o poder que elas detêm nos atuais cargos. 

Nós devemos reconhecer também que os car-
gos objeto da proposta de emenda constitucional 
são exatamente aqueles que definem a jurispru-
dência nacional, a jurisprudência constitucional no 
Supremo Tribunal, a jurisprudência da interpretação 
da lei federal e da uniformização da jurisprudência 
no STJ e da uniformização jurisprudencial no que 
concerne à matéria trabalhista no Tribunal Superior 
do Trabalho.

A Magistratura e o Poder Judiciário são, sem 
dúvida, o poder mais conservador até pela natureza 
da matéria que lida. Normalmente, ao interpretarmos 
as leis, tentamos preservar o seu sentido original, 
aquele definido nesta Casa. Então, se reforma deve 
existir, se alguma modificação deve existir em relação 
ao Poder Judiciário e à Magistratura, ela tem que ser 
no sentido da renovação, da substituição paulatina 
das pessoas que ocupam esses cargos, porque a 
única forma de reduzir esse conservadorismo dos 
tribunais, de tornar esses tribunais permeáveis à 
sociedade e à evolução da sociedade brasileira é 
substituir as pessoas nos cargos. Com isso espero 
ter eliminado todo o pensamento que reconheça, na 
atitude das associações de classe, algum precon-
ceito em relação à idade.

Ao encerrar essa primeira parte da minha mani-
festação, quero retomar aqui o nome do Ministro Enéas 
Galvão, mencionado pelo Ministro Vidigal. Eneás Gal-
vão realmente foi um grande nome do Judiciário bra-
sileiro e permaneceu menos de 5 anos no Supremo 
Tribunal Federal. 

Se, porventura, essa PEC dos 75 anos estivesse 
em vigor já naquela época, o Ministro Enéas Galvão 
não teria sido Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
Aliomar Baleeiro, seguramente um dos maiores tribu-
taristas do Brasil, não poderia permanecer os 9 anos, 
ficaria apenas 5 anos.

Com isso, levanto uma questão: temos números 
que indicam quantos permanecem e quantos seriam 
ampliados. Isso só acontece se não atentarmos para 
o tratamento isonômico que deve ser dado a todos os 
casos. Não é possível ampliar hoje a idade e, portan-
to, prorrogar o mandato nos Tribunais Superiores e no 
Supremo Tribunal Federal sem com isso impedir que 
outras pessoas ingressem ou atinjam a idade limite 
para a nomeação nesses cargos.

Isso pode nos sugerir uma solução para evitar o 
tratamento antiisonômico ou discriminatório dessa PEC 
ou desse dispositivo dos 75 anos. Com isso evitaríamos 
alguma idéia sobre casuísmo, ou alvo específico, ou 
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beneficiário específico para a PEC, e conseguiríamos 
que ela fosse aplicada apenas aos novos Ministros, 
aqueles nomeados daqui por diante.

Em relação ao que disse o Ministro sobre carreira, 
sobre o fato de os cargos nos Tribunais Superiores não 
estarem vinculados a carreiras, citando até a decisão 
do Superior Tribunal de Justiça, e de que certamente 
haverá decisão equivalente do Supremo Tribunal Fe-
deral, ouso divergir mais uma vez do Ministro Vidigal, 
porque é carreira, sim. Há um número de vagas bas-
tante amplo no STJ, nos Tribunais Superiores e no 
Supremo Tribunal Federal. Para lá só podem ser no-
meados magistrados. Então, se o magistrado sabe que 
poderá ser nomeado, ele considera a hipótese de ser 
nomeado para aquele cargo. Ainda que formalmente 
não seja considerado este cargo específico da carrei-
ra da Magistratura, o magistrado o considera como 
tal materialmente. E se houver ampliação de 70 para 
75 anos, certamente haverá um desestímulo e uma 
corrida precoce à aposentadoria para aqueles casos 
em que o magistrado já preenche todas as condições 
para a aposentadoria regular.

Levantamos algumas hipóteses, algumas incon-
sistências na proposta de emenda constitucional, e 
quero, brevemente – são 3 itens –, fazer o registro 
para consideração dos Srs. Deputados da Comissão 
de Constituição e Justiça.

A primeira se refere à sabatina à qual seriam 
submetidos os Ministros que alcançassem a idade 
de 70 anos. Parece-me, e foi grande a discussão que 
existiu nas várias tentativas de ampliação da idade de 
70 para 75 anos, como foi o caso da PEC nº 57/95, 
rejeitada, e da PEC nº 43/01, que o grande obstáculo 
seria a condição físico-mental daqueles que chegas-
sem aos 70 anos. Então, se tivesse que haver algum 
condicionante à permanência, teria que ser a avalia-
ção exatamente da condição física e mental do Mi-
nistro que alcançasse a idade limite. Não é possível 
se entender que depois de ter sido aprovado por uma 
sabatina para ser nomeado para o Tribunal Superior 
do Trabalho, para o STJ ou para o Supremo Tribunal 
Federal, o Ministro, ao atingir os 70 anos, tenha que 
passar novamente por uma avaliação política no Se-
nado. A sabatina é remissível.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Dr. José Nilton, peço a V.Exa. que conclua 
sua exposição. Em seguida, vamos iniciar o debate. 
O Ministro Vidigal está querendo antecipar o debate, 
mas peço a V.Exa. que conclua sua exposição. Vou 
dar a palavra ao Deputado Alceu Collares e, em se-
guida, o Ministro Vidigal, antes de sair, poderá contra-
argumentar.

O SR. JOSÉ NILTON FERREIRA PANDELOT 
– Concordamos com a posição do juiz quanto à in-
constitucionalidade da exigência de se submeter o 
Ministro de 70 anos a uma nova sabatina, que teria, 
evidentemente, natureza política, ferindo a garantia da 
vitaliciedade. Ela não poderia ser condicionada em hi-
pótese alguma. O juiz só perde o cargo por sentença 
transitada em julgado, conforme o art. 95, inciso I, da 
Constituição da República. 

Essa nova sabatina também quebra o princípio 
da separação entre os Poderes. É uma tutela políti-
ca sobre aquele Poder, sobre o magistrado, ferindo 
também sua independência funcional. Não queremos 
imaginar, em hipótese alguma, e temos certeza de que 
esta Casa não exigiria que houvesse alguma barganha 
política para se manter ou não o juiz de acordo com 
sua afinidade ideológica com o parlamentar que, por 
ventura, participasse daquela sabatina.

A sabatina, portanto, é uma exceção e assim 
deve ser considerada, não poderia ser estendida. A 
Comissão de Constituição e Justiça deveria, portanto, 
eliminar do texto essa exigência. 

Assim , restabelecendo o argumento inicial, dois 
problemas dizem respeito exatamente ao universo 
daqueles que são beneficiados pela regra. A regra é 
destinada, sim, apenas a uma fração dos magistrados 
que ocupam os cargos no sistema judicial brasileiro. 
Isso faz com que a norma perca seu caráter geral, ge-
nérico, e a abstração. Estabeleceríamos também, caso 
a PEC fosse aprovada, duas idades diferentes para a 
aposentadoria. Nos Tribunais Superiores, 75 anos; na 
primeira instância ou nas outras instâncias, 70 anos, 
o que também feriria o princípio do tratamento isonô-
mico, regra de ordem constitucional.

Assim, Sr. Presidente, percebendo que o Minis-
tro Edson Vidigal está bastante ansioso para iniciar os 
debates, encerro minha manifestação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Muito obrigado, Dr. José Nilton.
O Ministro Edson Vidigal terá de se retirar em 

função de um compromisso. Antes, vou passar a pa-
lavra ao Deputado Alceu Collares.

O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL – O Rela-
tor, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Não. Há duas intervenções, antes de V.Exa. 
responder, do autor do requerimento e do Relator, 
Deputado Darci Coelho.

Com a palavra o Deputado Alceu Collares.
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES – Sr. 

Presidente, Srs. Presidentes das entidades, quero 
dizer principalmente ao Ministro Edson Vidigal, meu 
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amigo de longa data, grande jornalista, excepcional 
Deputado Federal e grande Ministro, que concorda-
mos inteiramente com o problema da idade – nem 
poderia manifestar posição contrária. Mas tenho visto 
algumas manifestações. A juventude do meu partido 
veio conversar comigo e disse: “Vamos fazer uma re-
novação.” Disse: Não conta comigo. Como vai contar 
comigo, não é? Mas toda sua argumentação é abso-
lutamente correta. 

A longevidade pode ir aos 90 anos, e a pessoa 
pode ter absoluta capacidade de raciocínio, lucidez 
mental, inteligência, talento e maturidade. Mas tenho 
uma desconfiança – e V.Exa. não vai levar a mal – de 
que V.Exa. não leu o projeto, a Emenda nº 457. Toda 
argumentação de V.Exa., do ponto de vista teórico, 
em relação à longevidade, é absolutamente correta. 
Todavia, estamos na Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, e não há condições de o texto ser 
aproveitado. Ele veio muito capenga, muito mutilado, 
muito estropiado do ponto de vista de redação. Por 
exemplo, é possível o Constituinte derivado introduzir 
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
mais algum instituto transitório? Ou somente o origi-
nário tem essa competência, depois dos fundamentos 
da Constituição estarem totalmente alicerçados numa 
concepção constitucional? Há alguns institutos, em 
função da aplicação da transitoriedade, até que os 
fundamentos permanentes permaneçam sem qualquer 
necessidade da transitoriedade. Parece-me que há um 
dado, sem dúvida alguma, inconstitucional. Não tem o 
Constituinte derivado competência para introduzir no 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o art. 
95 que está aqui. 

Em relação ao art. 40, Ministro Vidigal, peço a 
V.Exa. atenção, porque tenho absoluta convicção que, 
ao examinar constitucional e juridicamente, V.Exa. vai 
nos ajudar, talvez até corrigir. A intenção do Senador 
Pedro Simon, no início, era de estender o direito à 
compulsoriedade aos 75 anos genericamente para 
todo servidor público. Parece-me uma bandeira de-
fensável. 

Agora , no momento que passou pela Comissão 
de Constituição e Justiça, no Senado, muitas emendas 
deformaram a mensagem do Senador com essas afir-
mações. Por exemplo, quando diz: “até que entre em 
vigor a lei complementar de que trata o inciso II do § 
1º do art. 40 da Constituição Federal...” Lemos o art. 
40, e não tem esse dado. Como uma lei complemen-
tar que ainda não está aprovada, ou melhor, como um 
direito individual à aposentadoria e a compulsoriedade 
aos 70 e aos 75 anos pode ser deferido sem que a 
lei complementar diga como vai ser? Há contradições 
que transformam todo esse trabalho, que poderá ser 

salvo, se depender, evidentemente, de um acordo, de 
um entendimento, de um debate interno. 

Tenho convicção absoluta de que o ilustre Mi-
nistro Edson Vidigal, na hora em que se demorar na 
interpretação do texto que está escrito aqui, que veio 
do Senado, vai considerar o art. 52 aberrante. Eu sou 
uma pessoa extremamente alegre, mas como depois 
dos 70 anos vai pedir licença no Senado? Para quê? A 
não ser que seja para saber se ainda exercendo suas 
atividades viris. (Risos.)

Mas o Senado não vai se transformar num pos-
to de saúde, nem num Tribunal de Contas. Porque, ao 
exigir que aos 75 anos o Senado seja ouvido para sa-
ber se está ou não em condição de se aposentar, ele 
passou a ser um Tribunal de Contas. O Senado vai in-
formar a idade em que a pessoa começou a trabalhar 
e se já completou o tempo de serviço. 

O texto foi muito inutilizado pelas emendas co-
locadas no projeto inicial do Senador Pedro Simon, 
que queria estender a compulsoriedade para todo 
servidor público brasileiro. Essa é uma bandeira que 
pode ser discutida. 

Outro dado apresentado pelos Presidentes tanto 
da AMB quanto da ANAMATRA: não dá para legislar 
para 70 pessoas. Assim, Ministro Vidigal, vamos ficar 
encabulados e até constrangidos. 

Peço a V.Exa. que analise o texto. A tese de V.Exa. 
é correta. A longevidade nos leva evidentemente à 
experiência. 

Outros aspectos foram apresentados pelos jovens. 
E a necessidade de renovação? Não podemos enges-
sar a jurisprudência de um País, mas legislar para 70 
pessoas, eu não vou fazer. Legislar para 70 pessoas 
em mil trabalhadores do Poder Judiciário brasileiro, é 
fazer um trem da alegria. Como o Parlamento brasi-
leiro vai legislar para 70 pessoas? Estão lá os dados 
oferecidos pelo Dr. Rodrigo Collaço: 70 servidores em 
mil vão ser beneficiados. 

Outro dado também contraria toda a tese do Mi-
nistro Edson Vidigal: todos os profissionais que têm dei-
xado o Supremo, grandes mestres do Direito, ganham 
muito mais dinheiro fora. O Paulo Brossard ganhou 
muito dinheiro depois que saiu do Supremo. Não há 
qualquer impedimento. Ao contrário, eles vão contribuir 
de alguma forma. Aliás, trata-se de uma concorrência 
desleal para nós, advogados, que não temos uma banca 
como essa. Não há argumento capaz de nos convencer 
que devamos aprovar assim como está e, para sofrer 
alteração, tem que voltar para o Senado. 

Outro dado levantado pelo Dr. Rodrigo Collaço: 
como a legislação eleitoral está aqui há 12 anos e não 
há necessidade de transformarmos todo esse institu-
to da legislação eleitoral porque é, sem dúvida algu-



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 01545 

ma, oportuno? Não demorou 3 a 4 meses. Acho que 
a condução que veio do Senado é diferente. Não veio 
de ônibus nem de carrinho de mão, veio por um canal 
especial. Então, eu voto pela renovação permanente. 

Estou com 78 anos. Sei que não parece, um ami-
go meu disse que devo ter 90. (Risos.) 

Quero dizer ao meu amigo simplesmente que aqui 
a renovação é permanente. Temos o nosso mandato 
renovado de 4 em 4 anos. E como dói renovar man-
dato! Pergunte aos companheiros como é: não é fácil. 
V.Exa. sabe porque aqui esteve por 2 ou 3 mandatos, 
não é? Um mandato somente? Mas foi um aprendiza-
do tão bom que acabou lá na Justiça para nos servir 
bem com competência e sensibilidade. 

Não tenho mais o que argumentar, porque não 
tenho mais o que defender, nem tenho o que dizer con-
tra, porque é apenas ler e ver que não presta. Houve 
um cochilo do Senado da República, lamentavelmente. 
Agora, se é assim que os Senadores estão legislando, 
eu vou dar uma figa para eles, porque estão legislando 
mal. Não têm cuidado. Depois o trabalho é dos intér-
pretes da lei na aplicação. 

Aliás, a Deputada Juíza Denise Frossard disse 
que, quando estava como juíza, tinha muita dificulda-
de, porque as leis eram ruins. S.Exa. disse que resol-
veu vir para cá para ajudar a melhorar as leis. E tem 
ajudado: é competente e capaz. O Deputado Anto-
nio Carlos Biscaia também é outro que saiu de lá, e 
S.Exa. vê que o volume de leis que temos e que não 
são aproveitadas é, sem dúvida alguma, enorme. São 
um atraso na vida. 

Estive aqui 10 anos legislando e defendendo a 
legislação do inquilinato para terminar com a denúncia 
vazia. Terminei com essa denúncia, e criamos pela pri-
meira vez na história do inquilinato brasileiro o seguro 
de defesa locatícia. Fomos ao Supremo, fiquei 5 anos 
estudando a lei para fazer a diferença entre as despe-
sas ordinárias de condomínio e as extraordinárias que 
jogavam tudo em cima do inquilino. Essa legislação 
durou 12 a 15 anos, porque foi bem feita. Os colegas 
me ajudaram a fazer uma lei bem feita. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Alceu Collares, eu estou interrom-
pendo V.Exa. porque o Ministro Edson Vidigal tem que 
sair às 17h e queremos ouvi-lo. 

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES – Já 
terminei, Sr. Presidente. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Car-
los Biscaia) – Deputado Darci Coelho, V.Exa. poderia 
manifestar-se com brevidade para que em seguida o 
Ministro possa se posicionar e, então, pedir licença 
para se retirar. 

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Sr. Pre-
sidente, senhores debatedores, é uma satisfação tê-
los aqui nos enriquecendo com essas aulas. Entendo 
a questão sob um aspecto político, no bom sentido 
– essa palavra tem sofrido muitas deformações -, da 
limitação do poder. 

Viemos de uma Monarquia em que os reis eram 
perpétuos assim como os juízes. Evidentemente, não 
vamos querer juízes perpétuos. Então, o poder tem que 
ser limitado. No seu conteúdo e na sua essência, é li-
mitado verticalmente, na República Federativa, União, 
Estados e Municípios. É limitado espacialmente. Hori-
zontalmente, nós o limitamos nas funções Legislativa, 
Executiva e Judiciária. Em relação aos seus titulares, 
também são limitados. 

Viemos do Império onde o poder do rei era perpé-
tuo. Limitamos o poder do nosso rei. Aqui era limitado 
a 4, 5, 6 no Poder Executivo. O do Poder Legislativo 
também é limitado e renovado no tempo. O dos juízes 
também há de ser limitado no tempo. Evidentemente, 
não chegamos ainda ao estágio da eleição dos juízes. 
A pureza democrática defende até que os juízes de-
vessem ser eleitos. Evidentemente, na reforma, apa-
receram essas idéias, que sempre surgem. 

O poder dos juízes há de ser revestido de deter-
minadas categorias, porque, no fim das contas, ele é o 
árbitro final do que o Legislativo e Executivo fizeram. Se 
todo mundo fez errado, quem vai dizer? A última pala-
vra é a do juiz. Ele tem de estar guarnecido de certos 
predicamentos: vitaliciedade, inamovibilidade e irredu-
tibilidade. E a irredutibilidade está sujeita aos impostos 
gerais, que não são poucos. A inamovibilidade, para 
que o juiz não fique eternamente no mesmo lugar. Os 
Poderes Executivo e Legislativo não podem tirá-lo. A 
lei criou a remoção a pedido, promoção aceita; criou a 
carreira. Os juízes, depois de um certo tempo, saem de 
um determinado lugar porque querem. E a vitaliciedade? 
Vamos ter juízes perpétuos? Acho que não. Temos que 
limitar. Como? Até quando? Temos de partir de dados 
até certo modo arbitrários. A idade da maioridade penal, 
18 anos. Por que 18 anos? Não sei. Por que não 19, 17 
anos? Chegou-se a um entendimento que 18 anos esta-
va bom. Para ser Presidente da República é necessário 
ter 35 anos. Antigamente tínhamos 18 anos, 21 anos 
e 35 anos. A Constituição Federal de 1988 criou tanta 
coisa, 18 anos para ser eleitor, depois baixou para 16 
anos, 21 anos, 25 anos, 30 anos. Não sei por que se 
estabelecem esses números. Se estabeleceu 70 anos, 
há muito tempo. Esse número me parece ainda atual. 
Estamos analisando 4 PECs. Numa delas, um dos argu-
mentos é que a expectativa de vida do brasileiro chegou 
a 68 anos. Ainda não chegamos a 70 anos. Então, 70 
anos é uma idade razoável.
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Estamos discutindo a forma, mas como falaram de 
mérito, senti-me tentado também a antecipar a minha 
opinião. Acho que mais de 70 anos é muito. Todos es-
ses exemplos são exceções. Temos de legislar para um 
universo de brasileiros; brasileiros pobres, subnutridos, 
que começam a trabalhar com 14, 16,18 anos. É para 
esses homens que estamos legislando. Esses homens, 
quando chegarem aos 70 anos, estarão carcomidos. 
Não são as exceções. Temos de pensar no universo 
brasileiro, não nas exceções. Não vamos chegar aos 
70 anos e aqui fala de funcionário público. Acho que 
nesse ponto, ficaríamos bem nos 70 anos.

Vou discorrer agora sobre a inconstitucionalida-
de. A questão da nova sabatina. Eu recebi um estudo 
da AMB, ponderei sobre ele. A minha predisposição é 
discutir se podemos retirar essa emenda supressiva, 
sem a matéria voltar ao Senado Federal. Eu tenho mi-
nha opinião pessoal, mas na condição de Relator não 
posso criar obstáculo à opinião de ninguém. Eu quero 
que os que defendem a idade de 75 anos cheguem à 
Comissão Especial para discutir o assunto. Quero ver 
se salvamos o texto, retirando “...nas condições do 
art. 52...”, e mandaríamos para a Comissão Especial, 
sem que a matéria tenha de voltar para o Senado Fe-
deral, porque há o interesse de que ela seja decidida 
rapidamente.

Quanto ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, apesar de eu concordar, a matéria é ven-
cida pela voz mais autorizada, a quem devemos nos 
curvar, do Supremo Tribunal Federal, que entendeu 
que na CPMF pode acrescentar. O Supremo disse que 
pode. Se ele disse que pode, pode. Não me ative quan-
to a essa constitucionalidade. E prometo que vamos 
discutir na próxima reunião sobre o fato de suprimir ou 
não essa parte do texto.

São essas as manifestações do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Muito obrigado, Deputado Darci Coelho. 
V.Exa., mais uma vez, fez uma intervenção perfeita sob 
todos os aspectos. Apenas discordo de V.Exa. em um 
ponto. Quando se discorda de um entendimento de qual-
quer Tribunal, recorre-se dele. Mas do Supremo, como 
não há recurso, podemos pelo menos reclamar muitas 
vezes e dizer que não concordamos com isso.

Com a palavra o Ministro Edson Vidigal, para apre-
ciação das intervenções dos Deputados Alceu Collares 
e Darci Coelho e suas considerações finais.

O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL – Sr. Pre-
sidente, Srs. Presidentes da AMB, da ANAMATRA, 
meus queridos companheiros de bancada, Sras. e Srs. 
Deputados, Sr. Relator, inicialmente, reportando-me 
aos pronunciamentos dos companheiros da Mesa, não 
chegaria ao casuísmo de fulanizar uma proposta de 

emenda à Constituição. Na verdade, não se trata de 
enxergar quem, de pronto, pode ser ou não alcançado 
de forma favorável ou desfavorável pela decisão que 
venha a ser tomada pelo Congresso Nacional. Legis-
lar para um, isso o Congresso já fez quando instituiu 
pensão especial para os herdeiros de Tiradentes e 
quando, ainda sob o regime da Constituição de 1946, 
promoveu o General Machado Lopes por sua brava 
ação no Rio Grande do Sul na defesa do mandato 
presidencial do Presidente João Goulart. O general foi 
promovido a marechal; o Congresso, então, legislou 
para um. E o fez, salvo engano, por meio de emenda 
constitucional.

Portanto, não é o caso. Não se trata de dizer que 
não se pode legislar para um, porque isso é possível. 
E não se trata de legislar para 70. Trata-se instituir no 
corpo da Constituição regra que inicialmente o Senado 
imaginava apenas para o Supremo Tribunal Federal e 
que, por meio das lideranças partidárias, concordou em 
estender para outros Tribunais Superiores. O argumen-
to apresentado inicialmente era o de que o Supremo 
Tribunal Federal não era constituído por membros de 
carreira e, ao que se demonstrou e comprovou, inclu-
sive com decisão do próprio Supremo, que os Tribunais 
Superiores não se compunham, no caso, por membros 
oriundos de carreira; então, estendeu-se.

Mais uma vez estou de acordo com o Deputado 
Alceu Collares – ia tratá-lo de Ministro, tal sua desenvol-
tura em matéria constitucional. Realmente, Deputado, 
trata-se de quebrar dogma que se vem preservando 
do nosso Direito Constitucional no tocante ao limite de 
70 anos para aposentadoria. E nós, que somos servi-
dores públicos – eu, operador do Direito; V.Exas., ato-
res da cena política -, sabemos que em determinados 
momentos, quando não é possível se arrebentar de 
uma vez, vai-se aos poucos. É como ensinava o líder 
Brizola: come-se pelas beiradas.

Portanto, trata-se de dar o pontapé inicial nesse 
dogma de que servidor público tem de ser mandado 
para casa aos 70 anos. A aprovação dessa emenda, já 
com esse pequeno avanço, em se tratando do Supre-
mo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, será 
uma abertura para o hasteamento de uma bandeira 
mais definitiva, tendo em vista a extensão a todos os 
servidores públicos civis e militares do País. 

Até aqui não considerei as questões de natureza 
do caixa da União Federal. Tenho números do Ministro 
Nelson Jobim. No caso específico do Supremo Tribu-
nal Federal, se tivermos um alongamento de 5 anos, 
levando-se em conta a remuneração média de 21 mil 
e 500 reais por Ministro, temos um subsídio mensal 
de 103 mil, que corresponde ao anual de 1 milhão e 
680 mil. Essa é a despesa do Supremo com o atual 
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quadro. Se tivermos uma nomeação, teremos a remu-
neração de 107 mil. E diz Jobim: “vejam a diferença 
fundamental num total anual de 3 milhões e 248 mil. 
Se ampliarmos para 75, teremos uma economia, com 
mais 5 anos de permanência, da ordem de 7 milhões”. 
Isso apenas no Supremo Tribunal Federal, que tem 11 
Ministros. E é disso que temos de cuidar neste País, 
que tem a política tributária mais injusta do planeta 
– 60% da economia na informalidade e 40% pagando 
tudo; e desse tudo que se paga, repito, não se alcança 
o necessário para investimento, porque o dinheiro que 
se arrecada dos nossos contribuintes se restringe ao 
superávit primário e aos custeios de ações múltiplas 
em que essa máquina maluca do Estado brasileiro se 
desdobra para chegar a coisa alguma.

Precisamos pensar em enxugar a máquina es-
tatal. E isso, necessariamente, passa pela redução 
do custeio.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES – Ilus-
tre Ministro, permita-me acrescentar que a média da 
aposentadoria dos que integram os Tribunais Supe-
riores e o Supremo Tribunal Federal não chega a 12 
anos. Se ele se aposenta com 70, ele sai apenas com 
a proporcionalidade da contribuição que tenha feito. 
E, se ele ficar 5 anos mais, vai ganhar o integral du-
rante 5 anos.

O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL – Ilustre 
Deputado, os números apresentados são do Ministro 
Nelson Jobim, Presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral, aliás conterrâneo de V.Exa. E tenho tudo para 
crer neles.

Diz o Ministro Jobim: “Será que nós teremos de 
considerar também as economias que possam se ve-
rificar nos Estados em relação aos alongamentos das 
carreiras? Lembrem que, se temos aposentadoria aos 
70 anos e um conjunto de 10 membros se aposenta 
aos 70 anos, durante 5 anos, vamos ter o dobro da 
despesa”.

Então, trata-se de buscar uma abertura nesse 
dogma dos 70 anos e ampliar para 75 para todos. Como 
disse no início, ouso até sugerir que não haja limite, 
que o servidor público fique enquanto bem servir; en-
quanto não cometer nenhum ato de improbidade que 
possa justificar o seu afastamento, mediante o devido 
processo legal, o amplo direito de defesa e todas as 
garantias constitucionais.

Se formos aprofundar essa questão, vamos che-
gar à conclusão de que é necessária a aprovação des-
sa emenda como um passo inicial.

Por outro lado, quanto a não fulanizar a propos-
ta, ela, uma vez promulgada, não terá eficácia limita-
da apenas para os que já estão ali e que terão o seu 
tempo de serviço prorrogado. Enquanto vigorar no tex-

to constitucional, esse dispositivo espraiará os seus 
efeitos para tantos quantos possam estar no serviço 
da judicatura no Supremo Tribunal Federal ou nos de-
mais Tribunais.

Quem está na fila – e isso é compreensível – quer 
que ela ande rápido para logo ser atendido. 

Todos nós ficamos na fila esperando o momento 
de chegar a desembargador federal para depois dispu-
tar uma lista tríplice para Ministro de Tribunal Superior. 
Então, se prolongo o tempo as coisas se complicam. É 
aquela brincadeira do grilo: cadê o grilo? Ficou lá atrás. 
Então, quem está lá atrás vai esperar mais um pouco.

Isso, do ponto de vista do que reclamos para 
este País, que é a segurança jurídica, é importante. 
A segurança jurídica da qual reclamam os países em 
desenvolvimento depende da estabilidade da jurispru-
dência. Essa estabilidade da jurisprudência, portanto, 
traduz-se como previsibilidade, como segurança. E 
essa previsibilidade apenas podemos encontrar na-
quilo de que falei desde o começo: na prudência das 
ações, na segurança do juízo de valor, que, por sua 
vez, somente é encontrada como decorrência da ex-
periência no trabalho.

Sras. e Srs. Deputados, já se disse uma vez 
que a Constituição – a frase é atribuída a Marshall e 
o episódio que a ela deu origem ocorreu nos Estados 
Unidos, mas volta e meia acontece nas tribunas dos 
tribunais – é aquilo que os juízes entendem que ela 
seja. E, na prática, tem sido assim com os juízes da 
mais alta Corte.

Sabemos que a constitucionalidade é o que o 
Congresso resolve que seja, porque ele detém o poder 
originário ou derivado decorrente da vontade da maioria 
da sociedade para legislar em seu nome – porque ainda 
não se apagou dos princípios constitucionais o de que 
todo o poder emana do povo e em seu nome será exer-
cido. E, na Constituição de 1988, colocou-se uma vírgula 
e se acrescentou: “por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

Então a constitucionalidade é o que a Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados 
decidir; a constitucionalidade é o que a CCJ do Senado 
entender; a constitucionalidade é o que os Plenários 
da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional en-
tenderem, com base na lógica e no bom senso.

Do mesmo modo, a inconstitucionalidade há de 
ser declarada pelos juízes ou pelos Tribunais dentro 
da lógica e do bom senso.

Dizer o que é ou não constitucional é tarefa de 
V.Exas. Na minha experiência de 18 anos de magis-
tratura não vejo nenhum problema em harmonizar a 
proposta de emenda à Constituição com o que está 
no texto constitucional.
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Primeiro, no que diz respeito a “até que entre 
em vigor a lei complementar de que trata o inciso II 
do § 1º do art. 40 desta Constituição”, diz o ilustre e 
querido amigo Deputado Alceu Collares que “o art. 40 
da Constituição não fala em lei complementar”. Cer-
tamente, Deputado. O que temos é uma autorização 
do legislador constituinte ou derivado no momento em 
que é inserida no corpo da Constituição a afirmação: 
“até que a lei complementar”, o que significa que já se 
está determinando que uma lei complementar venha 
a tratar do que aqui está estabelecido no corpo – já 
em vigor – da Constituição, no que diz respeito ao art. 
40. A função do magistrado é harmonizar um princípio 
constitucional com outro naquilo que eventualmente 
possamos entender como falta de objetividade.

Não vejo nenhum problema quanto a isso.
Quanto à sabatina, claro que se trata de ilogicida-

de. Também não haveria dificuldade na harmonização 
dessa ilogicidade aparente.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES – Lem-
bro a V.Exa. que, no Rio Grande do Sul, terminada a 
Revolução de 35, na hora de fazer as pazes, a um ho-
mem do campo e de pouca cultura que estava quieto 
num canto, perguntaram: “E tu, o que queres?”, e ele 
respondeu simplesmente: “Olha, eu quero leis que 
governem os homens. Eu não quero homens que go-
vernem as leis”.

O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL – Sim, isso 
James Madison também disse. Escreveram os federa-
listas que o Governo que se pretendia para os Estados 
Unidos não era de anjos, mas de homens.

Aproveito a citação bem lembrada de V.Exa. para 
dizer que estamos tratando de emendar a Constituição 
para um Estado de homens, não para um Estado de 
anjos. Até porque a questão dos anjos ainda não está 
constitucionalizada, nem mesmo na legislação penal 
extravagante.

Pois bem. Também não haveria dificuldades na 
harmonização dessa previsão da emenda com o texto 
constitucional, por quê? Porque, no corpo da Consti-
tuição, temos como regra que, para composição do 
Supremo Tribunal Federal, por exemplo, há de se ter 
menos de 65 anos.

Aliás, a reforma do Judiciário deixou passar esse 
detalhe quando na Constituição ficou “menos de 65 
anos de idade”, admitindo, por exemplo, que a aposen-
tadoria vá aos 75 anos. No STJ, ninguém com menos 
de 65 anos poderá ser indicado corregedor, não obs-
tante possa ser Ministro até os 75, porque isso está 
no corpo da Constituição.

O Supremo Tribunal Federal vai harmonizar essa 
questão.

Dizer que o art. 52 remete para uma nova saba-
tina?! Alto lá! Não tem lógica. E o que não tem lógica 
não é constitucional. O que não tem lógica e não tem 
bom senso não há de ser considerado na interpreta-
ção do texto constitucional.

Quando se busca remeter para o art. 52 da Cons-
tituição, o que, da forma mais bem-intencionada, no 
Senado, o legislador do momento entendeu – e cabe 
a nós buscar a interpretação – foi que, depois dos 70 
anos, portanto, poderá ser nomeado para Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, porque a regra é de 5 
anos.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES – Re-
gra de 5 anos?

O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL – A regra é 
de 5 anos. Está no texto da Constituição: aposenta-se 
aos 70 e pode-se ser nomeado até os 65. 

Se consultarmos o Supremo Tribunal Federal ama-
nhã vamos encontrar esse argumento na bancada que 
for examinar ação de constitucionalidade ou de incons-
titucionalidade de um dispositivo assim redigido.

A intenção do legislador no Senado foi harmonizar 
o que é regra. Os 65 anos vão continuar na Constitui-
ção porque ninguém mexeu nessa idade limite para o 
ingresso nas funções de Ministro do Supremo ou nas 
funções de Ministro dos Tribunais Superiores, porque há 
de se ter aquela carência de 5 anos para poder pleitear 
aposentadoria, que o Constituinte, em bom momento, 
instituiu. Considerando que antes disso se entrava em 
determinada função de Conselheiro do Tribunal de Con-
tas ou na Magistratura e um ano ou meses depois já se 
estava aposentado com os vencimentos integrais.

Tratou-se de dar esse prazo de carência. No mo-
mento em que estamos elevando esse prazo para 75 
anos, estamos reafirmando a possibilidade de se no-
mear um Ministro com 70 anos de idade, porque ele 
apenas poderá aposentar-se aos 75 anos. E terá, é 
claro, de se submeter às regras do art. 52.

A idéia do eminente Relator de suprimir é bem-
vinda, porque reduz mais um ponto de estrangula-
mento na discussão e elimina mais uma polêmica na 
discussão. Ninguém vai esperar que o que está dito 
aqui, que fica nos Anais da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, tenha de ser lembrado no 
Supremo Tribunal Federal na hipótese de uma discus-
são como esta.

Qualquer intérprete da Constituição pode depa-
rar-se com o confronto. Eu mesmo me defrontei com 
o Deputado Antonio Carlos Biscaia. Não há nenhum 
problema. É uma questão de harmonização. Passou 
de 65 não pode ser mais nomeado? Por quê? Porque 
terá de se aposentar aos 70. Mas, se amplio a aposen-
tadoria para 75 , posso nomear aos 70 .
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E devo lembrar que o fato de ser nomeado aos 
70 não dispensa as exigências do art. 52 da Consti-
tuição: a sabatina. Até porque, como bem disse o De-
sembargador Collaço, não teria sentido alguém que já 
foi sabatinado no Senado para ser Ministro do Supre-
mo Tribunal Federal passar por nova sabatina apenas 
porque completou 70 anos.

Se bem que, para o caso do Conselho Nacional 
de Justiça, em que a Constituição estabeleceu que o 
Presidente e o Corregedor seriam escolhidos entre um 
Ministro do Supremo Tribunal Federal e um Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, o Senado exigiu, por meio 
de resolução, que o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, para ser Presidente do Conselho Nacional, 
tivesse de ser sabatinado. E ele foi. É mais uma corte-
sia, uma formalidade. O Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça, que já foi Presidente do Tribunal, para ser 
Corregedor, depois de eleito pelo Tribunal, teve de ser 
sabatinado. Foi um ato de cortesia, uma formalidade.

Peço desculpas aos senhores por ter me alon-
gado. É que os ares do Parlamento nos incitam e ins-
tigam. No Tribunal ninguém vai me encontrar falando 
com essa animação toda.

Em conclusão, quero dizer-lhes que não vejo 
nenhuma incompatibilidade entre a proposta que vem 
do Senado e o que está no corpo da Constituição. É 
constitucional, sim, tudo o que veio de lá.

Não vejo inconstitucionalidade alguma. Quantas 
leis passaram na Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania e o Supremo Tribunal Federal decla-
rou inconstitucionais? Quantas emendas entendidas 
como constitucionais no Senado o Supremo conside-
rou inconstitucionais?

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES – Eu vivi 
aqui ato institucional que era inconstitucional.

O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL – Mas quem 
tem de declarar a inconstitucionalidade é, no primei-
ro momento, o órgão filtro: a CCJ da Câmara ou a do 
Senado.

A CCJ do Senado já afirmou a constitucionalida-
de. A decisão terminativa sobre a inconstitucionalidade 
cabe ao Supremo Tribunal Federal.

Manter ou não manter as atuais pessoas de forma 
fulanizada como aqui está sendo posta não é o caso. 
Trata-se do dogma de que o servidor público tem de 
ser mandado embora aos 70 anos. Uma vez quebra-
do isso, temos a possibilidade de hastear em âmbito 
nacional – já na próxima eleição, na próxima campa-
nha eleitoral – essa bandeira para todos os servidores 
públicos do nosso País.

Muito obrigado pela tolerância e pela compreen-
são, Presidente Antonio Carlos Biscaia, Sras. e Srs. 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Quero agradecer ao Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, Ministro Edson Vidigal, a presen-
ça. S.Exa., além de magistrado competente, manifes-
tou brilhantemente sua veia de Parlamentar, matou a 
saudade do tempo em que integrava esta Casa, par-
ticipando dos debates.

Prosseguindo, vou conceder a palavra aos Depu-
tados inscritos para, depois, os Presidentes das Asso-
ciações fazerem suas considerações finais.

O primeiro inscrito, Deputado Inaldo Leitão, está 
momentaneamente ausente.

Com a palavra, então, o Deputado Maurício Ran-
ds, que exerceu a Presidência desta Comissão.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS – Sr. Pre-
sidente, Deputado Antonio Carlos Biscaia; Sr. Presi-
dente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Edson 
Vidigal; Sr. Presidente da ANAMATRA, Nilton Pandelot; 
Sr. Presidente da AMB, Rodrigo Collaço; Sras. e Srs. 
Parlamentares, o Deputado Darci Coelho colocou este 
debate no cânone que me parece mais iluminador para 
o que estamos debatendo.

Não penso que estamos discutindo a hipótese, 
Ministro Edson Vidigal, de que um magistrado aos 70 
anos estaria demasiadamente envelhecido para exercer 
as suas funções. Não é isso que estamos discutindo.

O que estamos discutindo, na minha opinião, 
Deputado Luiz Antonio Fleury, é qual o arranjo consti-
tucional para lidar com a questão do princípio federa-
tivo brasileiro de que os Poderes são independentes 
e harmônicos entre si.

Para que eles sejam independentes e harmôni-
cos, sejam Poderes de um mesmo Estado, precisam 
sofrer limitações. E uma das limitações é a forma de 
acesso a esse Poder e a forma de renovação dos que 
o ocupam, dos membros desse Poder.

Até pouco há tempo, tinha a idéia de que o Poder 
Judiciário não deveria ter o seu Presidente designado 
pelo Chefe do Poder Executivo. Era um equilíbrio teo-
ricamente possível. Nesse equilíbrio de Poderes, um 
deles não poderia ter seu Presidente nomeado pelo 
Chefe de outro Poder. Custei a entender isso. Confesso 
que só entendi a sabedoria do Constituinte do 1891 
quando fui estudar a fonte de onde veio esse arranjo 
institucional no Estado brasileiro: o constitucionalismo 
americano.

Então, quando me debrucei para estudar a his-
tória do Direito Constitucional americano, retive-me 
num episódio que era uma grande mudança nos para-
digmas do Estado americano, a época do New Deal, 
do Presidente Franklin Delano Roosevelt, que estava 
rompendo com o paradigma do Estado liberal, que era 



01550 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

o dogma mais absoluto ter qualquer intervenção no 
domínio econômico ou no domínio social.

Quis o povo americano, pela vontade majoritária 
das urnas, que o Estado americano tivesse uma revisão 
nesse paradigma liberal. E sabem o que aconteceu? O 
Poder Judiciário, que não era votado pela população, 
demorou muito a compreender os novos ares, os no-
vos paradigmas que a sociedade americana colocava 
para o presente e o futuro.

Então, houve um grande embate entre o Presi-
dente Roosevelt e a Suprema Corte americana, que 
quis considerar, por exemplo, inconstitucional, o ato 
trabalhista de 1935, o National Label Relations Act, 
que reconhecia os sindicatos, que obrigava os empre-
gadores a negociar com os sindicatos e era um gran-
de avanço em termos de legislação social do Estado 
americano. E onde houve a reação, o novo humor da 
sociedade americana? No Poder Judiciário.

Fui entender que o constitucionalismo americano 
priorizou o princípio majoritário, o princípio de que há 
3 poderes, mas que são 2 os poderes que estão sen-
do renovados periodicamente, que têm a legitimidade 
maior do princípio majoritário da consulta popular, da 
votação. Entendi também uma outra teoria que existe 
no Direito americano que diz da restrição judicial, que 
eles chamam judicial restraint. O que eles querem dizer 
com isso? Como ao Judiciário falece a legitimidade do 
princípio majoritário do voto direto secreto e universal 
dos cidadãos e cidadãs, cabe a ele o papel de ser o 
fiscal do cumprimento da Constituição, o fiscal da lei. 

Quando a ele é dada a possibilidade – como dis-
se o Ministro Edson Vidigal, dentro do realismo jurídico 
da Constituição – de complementar políticas públicas, 
ele pode aprofundá-las, concretizá-las. Contudo, quem 
está dando o paradigma, as diretrizes da evolução 
daquele determinado Estado é o povo, por intermédio 
dos representantes eleitos.

Demorei a perceber que a nomeação do Presi-
dente do Poder Judiciário por parte do chefe do Poder 
Executivo é o equilíbrio que o Estado republicano en-
contra para que o princípio majoritário não seja des-
respeitado por um Poder que tem uma função funda-
mental no Estado republicano, mas que não goza da 
legitimidade originária. A legitimidade é a partir dos 
representantes do povo, que criaram as normas cons-
titucionais nesse sentido.

Ouço, com muito prazer, o Governador Roberto 
Magalhães.

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES 
– Apesar de não serem eleitos, eles foram os grandes 
modeladores do arcabouço constitucional norte-ameri-
cano, Ainda hoje aplicamos os princípios de Marshall, os 
belíssimos votos que ele nos deixou. Isso é notável. 

Por que a Constituição norte-americana tem tão 
poucas emendas? Exatamente porque o Judiciário faz 
o mesmo papel que fazemos aqui com enorme veloci-
dade e sem perda de esforço. Nem tudo que se origina 
da Câmara chega ao plenário.

É apenas uma observação. Não estou absoluta-
mente contestando o que V.Exa. diz. Quero ressaltar 
que tem total procedência esse seu posicionamento 
– e eu já vi aqui Ulysses Guimarães e tantos outros, 
como Ibsen Pinheiro e o próprio Nelson Jobim terem 
essa preocupação. Eles questionavam que o Judiciário 
não tinha legitimidade e, por isso, não podia fazer isso 
e aquilo e tinham de reagir, e assim por diante.

Concordo com V.Exa. É um exemplo histórico no-
tável. Uma das coisas mais interessantes na história do 
constitucionalismo norte-americano é seu arcabouço 
constitucional.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS – Sua 
observação, Deputado Roberto Magalhães, coincide 
com o ponto de vista que estou desenvolvendo. Esse 
equilíbrio encontrado no constitucionalismo norte-
americano permitiu que o Presidente nomeasse os 
membros da Suprema Corte e sobretudo o Justice, 
o primeiro Presidente da Suprema Corte. O constitu-
cionalismo norte-americano desenvolveu a teoria do 
Judicial Restraint, ou seja, uma “contemperança”, um 
equilíbrio, e por isso deu grande contribuição para que 
a Constituição americana fosse desenvolvida através 
dos precedentes da Suprema Corte sobretudo.

No entanto, Sr. Presidente, Deputado Antonio 
Carlos Biscaia, no meu modo de ver, houve um defeito 
no arranjo institucional norte-americano: exatamente o 
da não-limitação de mandato ou de idade, a ponto de o 
atual Presidente George Bush, sabedor de que, talvez, 
os republicanos estejam já sofrendo deterioração nos 
humores da opinião pública, agora, na substituição do 
Presidente falecido, William Rehnquist, escolher um 
Presidente, apesar de jovem, extremamente conser-
vador, para assegurar a visão e os paradigmas daque-
la força política, hoje ainda hegemônica nos Estados 
Unidos, mas que começa a deixar de ser. 

Então, que problema identifico aqui e que tem 
a ver com a nossa discussão? O elogio que faço ao 
arranjo americano é seguido de uma crítica. A críti-
ca foi à não-limitação da idade. Assim, muitas vezes, 
o paradigma dominante, como era no new deal, se 
posterga quando a sociedade já mudou a sua cabe-
ça, já vê outros horizontes, mas a Suprema Corte se 
mantém conservadora, mesmo que seja progressista 
para o conservador puro, mas ela ainda permanece 
com aquela visão antiga, que já foi ultrapassada pela 
conjuntura política e pelo voto popular. 
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Esse é um defeito do sistema norte-americano. 
Sinto que aqui temos também nossos defeitos. Há uma 
renovação, mas, com isso, não quero dizer que o jo-
vem seja necessariamente mais progressista. Não, ele 
está, sim, mais sintonizado com a sociedade. Tenho 
visto muitos jovens herméticos, com características 
corporativistas, que pensam o Judiciário apenas do 
ponto de vista dos seus interesses, mas é evidente 
que a cúpula do Judiciário brasileiro hoje se ressente 
de maior sintonia com os novos humores da sociedade 
brasileira, e todos nós podemos constatar isso. 

Então, se neste momento existe uma limitação 
aos membros da cúpula do Poder Judiciário brasileiro 
para que haja essa oxigenação, essa renovação, para 
que o equilíbrio dos Poderes se faça através desse 
arranjo, e se nós fizéssemos a alteração, estaríamos, 
na verdade, postergando a renovação, a oxigenação 
e optando por modelo em que haveria menos capaci-
dade de sintonia do Poder Judiciário com a sociedade 
brasileira.

Repito: não acho que seja o fato de uma pessoa 
ter 25 ou 30 anos de idade que a faz mais sintonizada. 
Muitos jovens já chegam ao Judiciário carcomidos, já 
chegam com desprezo pelo povo, sobretudo os mais 
humildes, e desrespeitam advogados – e o advogado 
não pode ser desrespeitado, porque ele é o represen-
tante do jurisdicionado, da clientela, a razão de ser o 
Poder Judiciário.

Então, não penso que favoreceria o equilíbrio 
que nós queremos, a contemporização, a “contempe-
rança” que deve haver na relação Executivo/Judiciário, 
elevar a idade de aposentação dos atuais Ministros. 
Estaríamos, sim, dando um passo na direção almeja-
da pelo jurisdicionado. Manter esse desenho não vai 
resolver, evidentemente que não vai resolver. Isso é 
algo que diz respeito, no meu modo de ver, também 
à cultura jurídica e à cultura política. Se não podemos 
reproduzir um positivismo estreito, com tradição muito 
ruim na história jurídica brasileira, não podemos dei-
xar de bater nessa tecla de que o Poder Judiciário tem 
um caráter muito mais de concretização, de fiscal, de 
complementariedade. Ele não pode substituir a von-
tade do legislador.

Infelizmente, às vezes, há uma tentação em subs-
tituir a vontade dos legisladores, às vezes, pelo fato 
de se estar escrevendo uma tese, ou por achar que 
o seu interesse concreto de corporação vem sendo 
prejudicado. 

Então , será preciso também enriquecer mais o 
debate, ou seja, trazer nossa modesta contribuição, 
como representantes do povo, à Comissão de Cons-
tituição e Justiça. Nós, que somos renovados a cada 
4 anos, temos de trazer para cá o que o povo espera 

do Poder Judiciário, e o povo espera, assim como do 
Legislativo, respeito, inclusão e avanços sociais. É o 
que a população deseja desses Poderes, e, como os 
membros do Judiciário não são eleitos, ele precisa ter 
essa “contemperança”.

A cultura jurídica brasileira não tem esse pensa-
mento, mas eu iria além: instituiria mandatos e tem-
pos fixos para o Poder Judiciário. Não estamos dis-
cutindo aqui idade, se 70 anos ou menos. Tenho um 
amigo setuagenário que joga futebol comigo e depois 
toma cerveja. Eu mesmo estarei fazendo isso, com 
certeza, se não tiver um acidente. Está aqui o nosso 
querido Governador Alceu Collares, um dos grandes 
Parlamentares desta Casa. Já passou S.Exa. dos 70 
e leva uma vida...

(Intervenção fora do microfone. Inaudí-
vel.)

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS – Estou 
dizendo que o Governador Alceu Collares, por exem-
plo, tem uma vida muito mais dura do que a de alguém 
que está no Judiciário. Por quê? Porque a vida do Par-
lamentar demanda muito mais energia, e temos aqui o 
exemplo. Está aqui o meu Governador, que com mais 
de 70 anos – S.Exa. só tem um pouco mais de idade 
do que eu -, enfrenta uma vida duríssima e vem sendo 
um excelente Deputado. 

Então, o problema não está nos 70 anos – e, mui-
tas vezes, estabelecer 70 anos é pouco. O problema 
está no equilíbrio dos Poderes e na renovação da nossa 
cultura jurídica e do Poder Judiciário brasileiro.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Muito obrigado. Deputado Maurício Rands. 
Brindou-nos V.Exa. com sua cultura, além de uma aula 
de Direito Internacional. Teria V.Exa. 5 minutos, mas 
acabei lhe concedendo 17 minutos. 

Com a palavra o Deputado Luiz Antonio Fleury. 
O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY – Sr. 

Presidente, Srs. convidados, Sras. e Srs. Deputados, 
pouco teria a acrescentar depois dessa magnífica aula 
ministrada pelo Deputado Maurício Rands. 

Apenas e tão-somente, Deputado Maurício Ran-
ds, lembraria a V.Exa. que a Constituição americana, 
chamada de Constituição enxuta, é, na verdade, cons-
tituída praticamente, na sua expressiva constituição 
– vamos dizer assim, até sendo redundante -, das de-
cisões da Suprema Corte. São as decisões da Supre-
ma Corte que fazem com que uma Constituição enxuta 
possa sobreviver tanto tempo. E confesso que já tive, 
até apresentei uma emenda à Constituição, pensando 
exatamente nesse modelo americano que estabelece 
que a aposentadoria poderia ocorrer somente após 
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comprovado que o membro de um Tribunal Superior 
não estivesse mais servindo aos interesses de sua 
Nação. Hoje – e não tenho o menor receio de dizer 
isso -, analisando com mais profundidade a questão 
e principalmente reconhecendo a necessidade mais 
do que nunca da renovação dos Tribunais Superiores, 
vejo que essa discussão vai nos possibilitar estabele-
cer um parâmetro. Desde logo, digo que os 70 anos 
se revestem, na minha opinião, de todas as condições 
para ser um bom parâmetro. Essa discussão vai nos 
permitir aprofundar a compreensão do que se espe-
ra e a razão, o porquê de termos alguns institutos em 
relação à magistratura, que, a meu ver, cumprem a 
sua finalidade. 

Não podemos de forma alguma perpetuar a ju-
risprudência, e essa é a razão principal de eu haver 
mudado a minha posição. Com a aprovação da súmula 
vinculante e se mantivermos os mesmos membros no 
Tribunal, praticamente eliminaríamos a possibilidade 
de alteração dessa súmula, que defendi e continuo 
defendo, porque ela pode ser modificada. 

Agora, se não houver a modificação dos com-
ponentes do Tribunal, a súmula vinculante tornar-se-á 
permanente. Não é, como já afirmou o Deputado Mau-
rício Rands, uma questão de idade. Conheço pessoas 
já velhas aos 16 anos e pessoas jovens aos 95. 

Não se trata de experiência de vida, porque, às 
vezes, as pessoas têm experiência da toga mas não 
têm experiência de vida. Às vezes, as pessoas conhe-
cem os códigos, mas não conhecem a vida. Trata-se 
apenas e tão-somente da constatação do que nós 
todos temos assistido. Ou seja, mudanças profundas 
nas sociedades brasileira e mundial mostram, cada 
vez mais, a necessidade da renovação, principalmen-
te nos nossos Tribunais Superiores, aqueles que dão 
a última palavra nos assuntos que dizem respeito aos 
interesses dos brasileiros. 

Quero, desde logo, deixar registrada minha po-
sição, mas acrescentar duas observações que me 
parecem absolutamente pertinentes. Lamento a saída 
do Ministro Edson Vidigal. Fez S.Exa. uma pirotecnia 
jurídica para tentar justificar a disposição transitória. 
Disse que, na verdade, quando se trata da aplicação 
do art. 52 era em razão dos 65 anos, quando o texto é 
claro: “... aposentar-se-ão compulsoriamente nas con-
dições do art. 52 da Constituição Federal “.

Então, tratamos aqui de aposentadoria mesmo, 
e não, evidentemente, da fórmula apresentada pelo 
Ministro Vidigal, embora tenha até de louvar aqui o ra-
ciocínio de S.Exa. que tentou tirar leite de pedra, mas 
não conseguiu. Por certo, partindo de um silogismo, 
procurou S.Exa., de certa maneira, tentar nos conven-
cer de algo que me parece absolutamente claro. 

Sr. Presidente, caros convidados, Sr. Relator prin-
cipalmente – e quero cumprimentar o Relator Darci 
Coelho pelas pertinentes observações feitas -, pre-
cisamos nos lembrar de que estamos diante de um 
caso de admissibilidade, e o fato de ter havido admis-
sibilidade na Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado não nos vincula. Quantas e quantas vezes já 
nos debruçamos sobre esse assunto. E o que me pa-
rece evidente também é que a inconstitucionalidade 
flagrante contida na parte final do art. 2º, onde lemos: 
“... nas condições do art. 52 da Constituição Federal”, 
essa segunda sabatina, fere de forma absoluta e mortal 
a questão da vitaliciedade Não se justifica mais. Será 
que vai ser uma sabatina de atualidades? Será que 
o Ministro vai ter de demonstrar que sabe navegar na 
Internet? Será que ele vai ter que mostrar que conse-
gue andar 4 quilômetros e se manter em forma? Qual 
será a razão desse segundo exame? A meu ver, fere 
de forma absoluta o princípio da vitaliciedade. 

Parece-me, antecipando o debate da próxima 
semana, Sr. Relator, que não podemos fazer supres-
são de expressões. Não podemos suprimir apenas a 
parte final: “nas condições do art. 52 da Constituição 
Federal”. Teremos pela frente uma longa discussão 
sobre isso, inclusive no plenário, sobre a supressão 
de parte de artigos ou de incisos. Ou a supressão é 
absoluta ou não deve ser considerada. 

Então, já adiantando a minha posição, parece-me 
absolutamente insanável a inconstitucionalidade, mas 
isso só será objeto de debate na próxima...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – V.Exa. se manifesta no sentido da inconsti-
tucionalidade de todo o art. 95?

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– De todo o art. 95.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Estou de acordo com V.Exa.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY – De 
todo o art. 95. A forma como está proposto parece-me 
absolutamente inconstitucional. Antecipei minha posi-
ção, mas agora em melhor companhia: a do compa-
nheiro e amigo, Deputado Antonio Carlos Biscaia, que, 
como eu, não vê possibilidade na supressão parcial da 
expressão final que se refere à nova sabatina.

Era isso. Cumprimento os expositores e V.Exa., 
porque, num dia espremido, às vésperas de feriado, 
contamos aqui com presença expressiva de Deputados, 
ao contrário do que acontece normalmente nas audi-
ências públicas realizadas nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Eu que agradeço a V.Exa. Com a designa-
ção da data de hoje, não podemos de forma alguma 
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ser considerados como autores de um processo pro-
telatório. Na próxima semana, a matéria estará em 
discussão. 

Deputado Roberto Magalhães, peço a V.Exa. que 
assuma os trabalhos. Ouviremos aqui as considerações 
finais dos 2 expositores, a quem, mais uma vez, agradeço 
a presença. Peço licença para me retirar também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Ma-
galhães) – Ao assumir a presidência dos trabalhos, 
justifico-me por ter chegado tão tarde. Na verdade, o 
Plenário da Casa vem funcionando desde de manhã. 
Houve apenas duas suspensões e uma votação no-
minal, após a qual logo vim para cá. Por isso também 
não fiz nenhuma intervenção, mesmo porque não ti-
nha ouvido a todos.

Seguindo a pauta preestabelecida, passaremos 
agora a ouvir os debatedores que honram muito esta 
Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente da 
AMB e o Presidente da ANAMATRA.

Com a palavra o Presidente da Associação de 
Magistrados Brasileiros, Juiz Rodrigo Tolentino de 
Carvalho Collaço.

O SR. RODRIGO TOLENTINO DE CARVALHO 
COLLAÇO – Sr. Presidente, Deputado Roberto Maga-
lhães, da minha parte não haveria qualquer necessida-
de de V.Exa. se justificar. Tenho tido a oportunidade de 
acompanhar o trabalho de V.Exa. nesta Casa e com a 
mais absoluta certeza sabia que V.Exa. não estava pre-
sente aqui porque desempenhava outra importante fun-
ção. Manifesto minha satisfação em vê-lo, assim como o 
Deputado Luiz Antonio Fleury que não estava presente 
na primeira oportunidade em que me manifestei.

Encontro-me numa posição até certo ponto in-
cômoda porque me sinto na obrigação de rebater al-
guns argumentos apresentados pelo Ministro Vidigal. 
E vou ter de fazê-lo sem sua presença, o que não é 
bom. Gostaria evidentemente que S.Exa. estivesse 
presente para que pudéssemos debater.

Quanto à primeira questão, a fulanização, na ver-
dade, em nenhum momento. fulanizamos a discussão. 
Pelo contrário. Foi o próprio Ministro que trouxe aqui uma 
série de nomes de eminentes juristas que trabalharam 
no Supremo e que se aposentaram como Ministros rela-
cionando-os com o tempo em que lá permaneceram. 

A argumentação que apresentamos encontra-se 
em perfeita sintonia com o que mencionou o Deputado 
Maurício Rands e tem base no que observamos na 
composição do Supremo Tribunal Federal. O Ministro 
Vidigal fala em romper um dogma e ampliar dos 70 
para os 75 anos. Para romper um dogma, porém, é 
preciso, primeiro, refletir sobre a necessidade de rom-
per ou não romper esse dogma. Hoje , com a compo-
sição atual do Supremo, a média de permanência dos 

Ministros naquela Corte é de 17 anos. Se olharmos 
para trás, vamos chegar a 1988, e aí concordo com 
a argumentação do Deputado Maurício Rands. Como 
era o momento político do País em 1988? Naquele 
momento, em 1988, todos nós acreditávamos que o 
Estado resolveria todos os problemas desta Nação. Tí-
nhamos uma Constituição detalhista. Achávamos que 
ela resolveria todos os problemas, mas, de lá para cá, 
a realidade política sofreu profundas transformações. 
Mais ainda, essas profundas transformações políticas 
foram acompanhadas por profunda modificação na 
composição do Congresso Nacional. Poucos são os 
Parlamentares de 88 que continuam exercendo man-
datos nesta Casa até hoje. 

Por isso nos associamo-nos à defesa feita pelo 
Deputado Maurício Rands de que é conveniente, tam-
bém no âmbito do Poder Judiciário, a renovação, a mo-
dificação, para que pessoas mais sintonizadas com o 
momento político atual ocupem cargos de destaque, 
como é o caso de Ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral. 

A argumentação não é de desprezo, ou de me-
nosprezo, ou de menoscabo à atuação concreta de 
nenhum Ministro. É, sim, a análise de um dado con-
creto, no caso, manter a situação atual. E se há 17 
anos tivéssemos aumentado 5? Vejam: 22 anos são 
praticamente 5 mandatos parlamentares. Os senhores 
sabem o que significa de transformação social 5 man-
datos parlamentares. 

Então, quando citamos a média atual do Supremo, 
não temos como objetivo fulanizar a discussão, mas 
simplesmente trazer um dado objetivo: 16 anos em 
relação ao STJ e 19 anos em relação ao TST, ambos 
na regra atual. Achamos que esse período estabele-
cido hoje é perfeitamente suficiente para que todas as 
autoridades que ocupam esses cargos tenham a mais 
plena condição de dar sua contribuição. 

O Deputado Luiz Antonio Fleury comentou o es-
forço do Presidente Edson Vidigal para justificar que o 
art. 95, na sua parte final, não contém inconstituciona-
lidade, porque a remissão ao art. 52 estaria afeta à no-
meação após os 70 anos de idade. Nós, juízes, estamos 
realmente acostumados a esforços de interpretação. 
Aqui, devo dizer que até Hércules se recusasse a fazê-
la, talvez por achar pesada demais essa empreitada. 
Talvez recusasse os honorários porque encontrar no 
art. 95 uma remissão à investidura é impossível. Evi-
dentemente o artigo diz respeito à aposentadoria, mas 
não há nada aqui relacionado à investidura. Dizer que a 
existência desse artigo é para permitir que alguém aos 
70 anos seja nomeado Ministro do Supremo Tribunal 
Federal é buscar uma interpretação que as palavras 
não permitem, não contemplam. Diz especificamente a 
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proposta: ”aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 
anos de idade nas condições do art. 52”. É evidente-
mente uma regra de confirmação e não de investidura. 
É claramente uma regra de confirmação. É o exercício 
da jurisdição sob determinada condição e, por isso, não 
há a menor dúvida, quebra a vitaliciedade. 

A comparação com a sabatina a que foram sub-
metidos o Presidente do Supremo e o indicado pelo 
STJ para ocuparem cargo no CNJ não é, na minha 
visão, cabível, porque, antes da investidura no CNJ, 
eles foram sabatinados e poderiam ser confrmados ou 
não para exercerem aquela função. Eles não perderiam 
o cargo de Ministro, mas poderiam não ter acesso à 
Presidência do CNJ ou à Corregedoria do CNJ. Aqui, 
mais uma vez, a sabatina cumpre o seu papel de in-
vestidura na função e não de confirmação ou não de 
condição para o exercício da função.

O Ministro deu a entender que estaríamos preo-
cupados com a fila, que os juízes estariam na parte de 
trás da fila. Não tenho essa preocupação, porque não 
considero que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior 
Tribunal de Justiça sejam Tribunais de carreira. Acredi-
to que todos nós estamos aqui para discutir o modelo 
institucional. Qual é o melhor modelo institucional que 
nós imaginamos para o País? Não há nenhuma relação 
com empurrar a fila mais para frente. O que nós não 
queremos é que haja a perpetuação da jurisprudência 
e de práticas conservadoras. A fila do conservadoris-
mo? Essa realmente nós queremos empurrar, mas não 
por pretensão a um acesso. Queremos empurrar a fila 
para que o Judiciário se modernize, se transforme num 
Poder mais transparente, mais acessível, mas jamais 
com qualquer tipo de pretensão pessoal.

Por último, quero dizer que, depois de todo o 
esforço aqui feito para justificar a ampliação para 75 
anos, uma justificativa me chocou: o argumento eco-
nômico, isto é o de que se passarmos para 75 anos 
vamos economizar dinheiro.

Fica difícil, porque nos reunimos na Câmara dos 
Deputados para discutir o melhor modelo de Judiciário 
brasileiro, com um Supremo Tribunal Federal compos-
to de 11 Ministros, e a argumentação que escutamos 
é: “Vamos passar para 75, porque fica um pouco mais 
barato, economiza um pouco mais”. Fico absolutamente 
chocado. Tenho certeza de que essa argumentação será 
desprezada ou muito temperada. Não me parece que 
tenhamos a obrigação de desenhar um modelo para o 
País, porque, senão – quem sabe? -, amanhã ou depois, 
alguém vai querer reduzir o número de Ministros do Su-
premo, o de juízes, ou até o de Parlamentares. 

Tudo isso custa caro, mas a ausência dessas fun-
ções custa muito mais caro, custa o preço da democra-
cia, custa o preço do Estado Democrático de Direito. 

Tenho certeza de que ninguém aqui se propõe a pagar 
uma conta tão alta à sociedade brasileira. 

Fiquei chocado mesmo com essa justificativa. 
Ela, com certeza, não é a melhor. Temos de pensar 
realmente no modelo institucional e qual a melhor for-
ma de o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal 
de Justiça e o Tribunal de Contas da União prestarem 
melhores serviços.

Fui obrigado a falar em casuísmo, mas os nú-
meros nem são aqueles citados pelo Deputado Alceu 
Collares. Setenta agentes públicos estão tendo sua 
aposentadoria compulsória prorrogada em um universo 
de 990 mil servidores da União.

Não é questão de querer ser ou não, ou de di-
zer se é ou não casuísmo. Na verdade, 70 parlamen-
tares terão sua aposentadoria aos 75 anos, quando 
todos os servidores públicos no Brasil continuarão 
se aposentando aos 70 anos. A meu ver, trata-se de 
uma medida realmente restrita, aplicada a poucos e, 
por causa disso mesmo, foge da tradição brasileira 
de legislação universal, abstrata e não direcionada a 
qualquer categoria.

Quero também me associar à manifestação do 
Deputado Luiz Antonio Fleury no sentido de que essa 
discussão se dê com a maior profundidade em rela-
ção aos efeitos que podem causar ao art. 95 a retirada 
somente da expressão “nas condições do art. 52 da 
Constituição Federal.” 

Associo-me à preocupação de V.Exa. no sentido 
– e é a opinião corrente da Associação dos Magistrados 
Brasileiros – de que isso realmente afeta todo o dispo-
sitivo, fazendo com que, no mínimo, a matéria tenha de 
retornar ao Senado Federal para reapreciação.

São as minhas considerações. Agradeço muito, 
Deputado Roberto Magalhães, pela oportunidade. Agra-
deço também aos Deputados a atenção e a paciência 
por terem permanecido até este horário assistindo aos 
debates. A Associação dos Magistrados Brasileiros fica 
completamente à disposição para outros esclarecimen-
tos e ampliação desse debate, se for o caso e se a in-
constitucionalidade gritante não for reconhecida nesta 
Comissão e também na Comissão de Mérito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Maga-
lhães) – Muito obrigado a V.Exa. Se alguém tem de 
agradecer, somos nós da Comissão a presença de 
V.Exa., do Ministro que se ausentou e do Presidente 
da ANAMATRA.

Com a palavra o Exmo. Dr. Juiz José Nilton Pan-
delot.

O SR. JOSÉ NILTON FERREIRA PANDELOT 
– Sr. Presidente, Deputado Roberto Magalhães, Srs. 
Deputados, pretendia também fazer algumas observa-
ções acerca da manifestação do Ministro Vidigal, mas 
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vou fazê-las pessoalmente a S.Exa., uma vez que o Dr. 
Rodrigo Tolentino praticamente esgotou o assunto. 

Todavia, fiquei satisfeito de ouvir o Ministro Vidigal 
admitir a hipótese de existir uma fila. S.Exa. sistema-
ticamente recusava a idéia de carreira para os cargos 
dos Tribunais Superiores. hoje, reconhece S.Exa. que 
há, sim, uma expectativa das magistraturas de primei-
ro e de segundo graus com as vagas que, porventura, 
venham a existir nos Tribunais Superiores e no Supre-
mo Tribunal Federal.

Portanto, a ampliação de 70 para 75 anos pode-
rá acarretar uma corrida às aposentadorias precoces. 
Sinteticamente , quero me dirigir ao Deputado Relator 
para, comungando com a posição dos Deputados Luiz 
Antonio Fleury e Alceu Collares, dizer que o art. 95 é 
todo inconstitucional. Não se poderia dele suprimir 
apenas uma parte. 

Mas nós, da ANAMATRA, vemos também incons-
titucionalidade no inciso II do § 1º do art. 40, porque ali 
existe, sim, quebra do princípio do tratamento isonômi-
co. São estabelecidas duas idades para aposentadoria, 
cujos destinatários seriam definidos em lei complementar. 
Qual o tipo de magistrado que poderá se aposentar aos 
75? Qual aos 70? Qual o segmento da magistratura? 
Só os juízes da Justiça dos Estados poderiam se apo-
sentar aos 75? Só os do Supremo Tribunal Federal? Os 
do TST se aposentariam aos 70 anos de idade? Qual 
seria a solução mágica para harmonizar esse texto com 
o restante da Constituição, com seus princípios funda-
mentais e também com o princípio republicano? 

Creio, Sr. Relator, que, data venia do relatório 
apresentado, deveríamos aprofundar-nos um pouco 
mais nesse assunto. Apenas uma audiência pública 
não é o bastante, apenas uma sessão deliberativa 
não é o bastante. Devemos atentar – e fazê-lo é papel 
desta Casa – para a constitucionalidade e juridicidade 
desse projeto.

Obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade dada 
à ANAMATRA. Obrigado, Dr. Rodrigo, pela articulação 
e pelo apoio dado à ANAMATRA neste evento.

Gostaria de agradecer também à Assessoria 
Parlamentar da ANAMATRA, ao Sr. Diretor Legislativo, 
que preparou o material para essa exposição e que se 
encontra à disposição dos Parlamentares, para trazer 
alguns subsídios para esta Casa. Po fim, agradeço 
também à Presidente da AMATRA IX, nossa colega 
Morgana Richa, que tem participado ativamente e aju-
dado muito nesses debates.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Maga-
lhães) – Ao dizer as palavras finais desta reunião, lem-
bro ao eminente Deputado Luiz Antonio Fleury que, se 
porventura esta Comissão – e acho que ela tem po-
deres para isso -, por meio de emenda saneadora de 

inconstitucionalidade, retirar todo o art. 2º, voltaremos 
à tradição republicana, presente em todas as Cartas 
republicanas, que, ao estabelecer a idade limite para 
aposentadoria compulsória, o faz por meio de norma 
constitucional e de forma genérica, para todos os ser-
vidores públicos, nos 3 níveis da Federação. Aí estarí-
amos invertendo completamente a possível inspiração 
inicial – não podemos afirmar -, ao transformar esta 
numa emenda genérica, cujas disposições se destinem 
a todos os servidores públicos brasileiros, e não ape-
nas a categorias, ou a segmentos, ou a um segmento 
do Poder Judiciário.

Esta Presidência agradece a todos que aqui vie-
ram, em particular, aos convidados, que certamente 
muito acrescentaram e muito concorreram para eluci-
dação dessa matéria. Lamento que esta audiência pú-
blica tenha-se realizado num dia realmente trepidante 
e de final não feliz nesta Casa. Desde ontem à noite 
discutimos a chamada MP do Bem. Ontem fomos até 
quase 11h da noite, e a decisão ficou para hoje. Discu-
timos a matéria da manhã até as 17h, mais ou menos. 
No final, aprovado o texto principal, aprovadas algu-
mas emendas e rejeitadas outras, houve um pedido 
de verificação de quorum. Não havia número suficiente 
de Deputados presentes e, com isso, caíram a sessão 
e a proposição, que, por sua vez, quinta-feira estará 
definitivamente sepultada, visto que termina o prazo 
de sua vigência. Agora só no próximo ano, porque o 
Poder Executivo não poderia ainda neste exercício re-
editar medida semelhante. Então, não foi um dia feliz. 
Talvez só se tenha salvado a nossa CCJ, graças aos 
senhores e ao Ministro que aqui vieram.

No mais, quero também louvar o parecer do nosso 
Relator, que pode não reunir unanimidade, mas, com 
certeza, reflete o que tem sido S.Exa. nesta Comissão: 
um Deputado responsável, estudioso, seguro de suas 
opiniões e que tem sido convocado reiteradamente 
pela Presidência desta Comissão, que é muito bem 
representada pelo Sr. Deputado Antonio Carlos Bis-
caia, que já foi membro do Ministério Público – S.Exa. 
está aposentado – e um dos mais brilhantes Depu-
tados da Casa.

Com essas palavras e fazendo votos de que pos-
samos ter pelo menos mais uma reunião pública – talvez 
não, por causa da proximidade do final do exercício deste 
ano legislativo -, dou por encerrada esta reunião. 

Antes, porém, convoco reunião ordinária a se 
realizar na próxima terça-feira, dia 18, às 15h, para 
apreciação de diversas proposições que constarão 
da respectiva pauta.

Obrigado a todos.
Está encerrada a reunião.
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Ata da Sexagésima Oitava Reunião Ordinária 
realizada em 18 de outubro de 2005

Às quinze horas horas e cinquenta minutos do 
dia dezoito de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Antonio 
Carlos Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-
Presidente; Ademir Camilo, Alceu Collares, Almir Mou-
ra, Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, 
Benedito de Lira, Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar 
Schirmer, Cleonâncio Fonseca, Darci Coelho, Edmar 
Moreira, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Jamil Murad, 
João Almeida, João Paulo Cunha, José Divino, José 
Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Luiz Carlos 
Santos, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhylino, 
Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, 
Michel Temer, Nelson Pellegrino, Ney Lopes, Odair 
Cunha, Paes Landim, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, 
Reginaldo Germano, Sérgio Miranda, Sigmaringa Sei-
xas, Vilmar Rocha, Wagner Lago e Zenaldo Coutinho 
– Titulares; Agnaldo Muniz, Albérico Filho, Alceste Al-
meida, Alex Canziani, André de Paula, Ann Pontes, 
Antônio Carlos Biffi, Colbert Martins, Custódio Mattos, 
Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Iara Bernardi, Isa-
ías Silvestre, Jaime Martins, Júlio Delgado, Leonardo 
Picciani, Luciano Zica, Luiz Antonio Fleury, Mauro Be-
nevides, Mauro Lopes, Moroni Torgan, Pauderney Ave-
lino, Ricardo Barros e Rubens Otoni – Suplentes.Dei-
xaram de comparecer os Deputados Edna Macedo, 
Ibrahim Abi-Ackel, Ivan Ranzolin, Jefferson Campos, 
João Leão, José Mentor, Juíza Denise Frossard, Jutahy 
Junior, Maria Lúcia Cardoso, Nelson Trad, Osmar Ser-
raglio, Professor Luizinho, Roberto Freire, Robson 
Tuma, Sandra Rosado, Vicente Arruda, Vicente Cas-
cione, Wilson Santiago e Zulaiê Cobra. Havendo nú-
mero regimental, o Senhor Presidente declarou aber-
tos os trabalhos e submeteu à apreciação as Atas das 
sexagésima sexta e sexagésima sétima reuniões or-
dinárias, realizadas em seis e onze de outubro, res-
pectivamente. O Deputado Darci Coelho requereu 
dispensa da leitura das Atas. Em votação, as Atas fo-
ram aprovadas por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – O 
Presidente esclareceu que, com relação às emendas 
da Comissão ao Orçamento, a Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização ainda não 
votou o parecer preliminar, não tendo ainda disponibi-
lizado o programa, motivo pelo qual ainda não se podia 
decidir quais emendas seriam apresentadas. Informou, 
ainda, que a Comissão já havia recebido três suges-
tões: do TST, do STJ, e da Defensoria Pública e que, 
assim que a Comissão de Orçamento votar o parecer 
preliminar, seriam examinadas as sugestões apresen-

tadas. 2– O Presidente informou, em seguida, que re-
cebera respostas da Presidência aos recursos de 
Questões de Ordem, contra suas decisões, a saber: 
a) Ofício SGM nº 238 – referente ao Recurso nº 196/05, 
do Deputado Júlio Delgado, contra decisão do Presi-
dente da CCJC, de convocar sessão extraordinária 
para as 12 horas do dia 22/06/05, sem a publicação 
da convocação no Diário do Congresso Nacional. De-
cidiu a Presidência da Casa que o requisito de publi-
cação da convocação de reunião extraordinária no 
Diário da Câmara dos Deputados negaria às Comis-
sões a possibilidade de realização de reunião extraor-
dinária com prazo inferior a vinte e quatro horas, já que 
o Diário da Câmara dos Deputados, que circula no dia, 
contém apenas matérias referentes ao dia imediata-
mente anterior. Dessa forma, o colegiado recorreu ao 
que já prevê o próprio art. 46, § 5º, in fine, combinado 
com o art. 67, § 2º (dispositivo de convocação de ses-
são extraordinária no Plenário da Câmara), ou seja, 
procedeu à comunicação, por meio de aviso protoco-
lizado aos membros da Comissão e, também, de liga-
ções telefônicas. A reunião foi convocada para as qua-
torze horas e teve início às quinze horas e oito minutos. 
Nesse sentido e, à luz dos dispositivos regimentais, foi 
recebida a Questão de Ordem, objeto do recurso nº 
196/05, e, no mérito, foi indeferida, por entender res-
tarem cumpridos os procedimentos e trâmites indis-
pensáveis à apreciação da matéria no âmbito da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, de-
vendo ser mantidas, portanto, as decisões adotadas; 
b) Ofício SGM nº 238/05 – referente ao Recurso nº 
197/05, do Deputado Inaldo Leitão, que recorreu da 
decisão do Presidente da Comissão de ter submetido 
a votos o parecer distinto do apresentado e discutido 
ao Projeto de Lei da Reforma Política, ao qual o recla-
mante havia formulado voto em separado e apresen-
tado destaques. A Presidência da Câmara decidiu que 
assistia razão ao Presidente da Comissão, uma vez 
que o Regimento prevê que o Relator, ao término da 
discussão do parecer, pode complementar seu voto, 
ouvidas as sugestões apresentadas ao primeiro pare-
cer (art. 57, XI, RICD). Além disso, o Deputado Inaldo 
Leitão poderia ter solicitado a alteração dos destaques 
de sua autoria para adequá-los ao Projeto votado, mas 
não o fez porque deixou a reunião antes da votação. 
Dessa forma, o Presidente da Câmara recebeu e in-
deferiu, no mérito, a Questão de Ordem de autoria do 
Deputado Inaldo Leitão, objeto do Recurso nº 197/05, 
apensado ao Recurso nº 196/05; c) Ofício SGM nº 
246/05 – referente ao Recurso nº 190/05, do Deputado 
Onyx Lorenzoni, que recorreu da decisão da Presidên-
cia de não submeter ao Plenário da Comissão reque-
rimento da Bancada do PFL, que solicitava a retirada 
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da Ordem do Dia do parecer ao Recurso nº 1, de 2005-
CN. A Presidência da Câmara decidiu, examinadas as 
notas taquigráficas das reuniões ocorridas em oito de 
junho do corrente, negar seguimento ao Recurso nº 
190/05, por faltar a ele as condições procedimentais 
previstas no inciso XXI, do art. 57 do Regimento Inter-
no, uma vez que a Questão de Ordem, objeto do Re-
curso, não foi levantada nas duas reuniões da Comis-
são realizadas naquela data, conforme atestam as 
notas taquigráficas. 3 – Correspondência da Deputada 
Juíza Denise Frossard, justificando sua ausência às 
reuniões de cinco e seis de outubro, em virtude de 
compromissos político-partidários no Estado do Rio 
de Janeiro. ORDEM DO DIA:.1 – CONSULTA Nº 9/05 
– do Mesa Diretora da Câmara dos Deputados – que 
“consulta à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania sobre o trânsito em julgado da matéria re-
lativa ao Processo nº 117.399/2004-TSE (ref. Dep. 
RONIVON SANTIAGO)”. RELATOR: Deputado JUTAHY 
JUNIOR. PARECER: Parecer com Complementação 
de Voto, Dep. Jutahy Junior (PSDB-BA), no sentido de 
que, apesar de não ter havido o trânsito em julgado do 
decisum do Tribunal Superior Eleitoral, seja ele cum-
prido imediatamente, marcando-se data para posse 
do Deputado Federal diplomado pela Justiça Eleitoral, 
ainda que assegurada a defesa do requerente. Em 
04/10/2005, foi concedida vista conjunta aos Deputados 
Benedito de Lira, Darci Coelho, Fernando Coruja, Inal-
do Leitão e João Almeida. Em 04/10/2005, o Deputado 
Darci Coelho apresentou voto em separado. Foi adia-
da a discussão por cinco sessões a requerimento do 
Deputado Nélio Dias, Vice-Líder do Partido Progres-
sista. Por acordo, ficou acertado que a votação seria 
nominal no dia vinte e seis de outubro próximo. O 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh pediu a palavra 
pela ordem, solicitando a imediata inclusão em pauta 
do Recurso 229/2005, “interposto nos termos do art. 
14, inciso VIII, do Código de Ética e Decoro Parlamen-
tar, referente aos autos do processo nº 04/05 do Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar (Representação 
nº 38/05)”, uma vez que a representação de que trata 
o Recurso estava em apreciação no Conselho de Éti-
ca, alegando que a apreciação do Recurso pela CCJC 
deveria preceder àquela do Conselho de Ética. O Pre-
sidente esclareceu que o Deputado Fernando Ferro já 
havia levantado Questão de Ordem no mesmo sentido 
em Plenário e que o Presidente da Câmara, em res-
posta, havia dito que os recursos de decisões do Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar não sobrestam 
processos disciplinares que estejam em tramitação 
nesse Conselho. Desta forma, o Presidente informou 
que se incluísse a matéria no dia de hoje, desrespei-
taria o autor que não fora avisado anteriormente e que 

a matéria, então, seria incluída na próxima reunião. 2 
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.593/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
448/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Martinópolis a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Martinópolis, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado VICENTE 
ARRUDA. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada a Redação Final por unanimidade. 3 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.672/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 332/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de 
Integração Comunitária de Santa Cruz do Sul – ACI-
COM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Gran-
de do Sul”. RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 4 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.705/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 486/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Rádio Gu-
rinhatãense – Rádio Novo Horizonte a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Guri-
nhatã, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
VICENTE ARRUDA. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 5 
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.762/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
370/2004) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à SBC – Sistema Brasileiro de Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Timóteo, Estado de Minas 
Gerais”. RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 6 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.764/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 411/2004) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Mensageiros da Paz de 
Iepê a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Iepê, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado VICENTE ARRUDA. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unani-
midade. 7 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.766/05 – da Comissão de 
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Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 455/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação dos Moradores e Amigos de Chonin de 
Cima “AMACCI” a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Governador Valadares, Es-
tado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado VICENTE 
ARRUDA. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vada a Redação Final por unanimidade. 8 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.768/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 467/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Centro de 
Assistência Social e Educacional “John F. Kennedy” 
(CASE) a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Belo Oriente, Estado de Minas Ge-
rais”. RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 9 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.774/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 508/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária São José de 
Lagoa Grande do Maranhão – MA a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa 
Grande do Maranhão, Estado do Maranhão”. RELA-
TOR: Deputado VICENTE ARRUDA. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 10 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.787/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 564/2005) – que “aprova o ato que au-
toriza a Organização Cultural e Ecológica de Missal a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Missal, Estado do Paraná”. RELATOR: Depu-
tado VICENTE ARRUDA. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 11 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.817/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 536/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Liberalista de Itapiranga a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapi-
ranga, Estado do Amazonas”. RELATOR: Deputado 
VICENTE ARRUDA. Não houve discussão. Em vota-
ção, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 
12 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.822/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 

559/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Movimento Comunitário Nossa Bom Repouso a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Bom Repouso, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 
por unanimidade. 13 – REDAÇÃO FINAL 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”. (Apensado: PL 1831/1999). 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 14 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.128/01 
– do Sr. Narcio Rodrigues – que “denomina “Aeropor-
to de Uberaba – Mário de Almeida Franco” o aeropor-
to da cidade de Uberaba, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 15 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 6.386/02 
– do Senado Federal – EDUARDO SIQUEIRA CAM-
POS – (PLS 233/2001) – que “denomina “Aeroporto 
de Palmas – Brigadeiro Lysias Rodrigues” o Aeropor-
to de Palmas, no Estado do Tocantins”. RELATOR: 
Deputado DARCI COELHO. Em votação, foi aprovada 
a Redação Final por unanimidade. 16 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 6.990/02 – do Sr. 
João Magno – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que “institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro”. RELATOR: Deputado DARCI COELHO. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 17 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
433/03 – da Sra. Mariângela Duarte – que “altera a Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela 
Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que estabe-
lece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
incluir, no currículo oficial da Rede de Ensino, a obri-
gatoriedade da temática “Hístória e Cultura Afro-Bra-
sileira e Indígena””. RELATOR: Deputado DARCI CO-
ELHO. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 18 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE LEI Nº 2.619/03 – da Sra. Almerinda de Carvalho 
– que “ Altera a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 
1972, para assegurar a todos os trabalhadores domés-
ticos o direito ao benefício do seguro-desemprego”. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 19 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.685/04 
– do Sr. Gustavo Fruet – que “altera os arts. 11 e 62 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui 
o Código Civil”. RELATOR: Deputado DARCI COELHO. 
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unani-
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midade. 20 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
LEI Nº 3.796/04 – da Sra. Laura Carneiro – que “dis-
põe sobre a Política Nacional de Conscientização e 
Orientação sobre o LES – Lupus Eritematoso Sistêmi-
co, e dá providências correlatas”. RELATOR: Deputado 
DARCI COELHO. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 21 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.763/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
409/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Amigos da Rádio Comunitária de Jacinto Ma-
chado – SC a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Jacinto Machado, Estado de 
Santa Catarina”. RELATORA: Deputada ZULAIÊ CO-
BRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 22 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.807/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 460/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária da Vila Rural Ve-
reador Sebastião Vieira de Araújo a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade Inajá, Es-
tado do Paraná”. RELATOR: Deputado VICENTE AR-
RUDA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação foi aprovado por unanimidade o Parecer. 23 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.810/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 510/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação do Movimento Voluntário 
de Ação Cultural, Comunitária e Recreativa a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pilão 
Arcado, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado BOS-
CO COSTA. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
24 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.820/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 540/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Rádio de Lagoa do Barro do Piauí a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa 
do Barro do Piauí, Estado do Piauí”. RELATOR: Depu-
tado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 25 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.843/05 – da Comissão de Ciência 

e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
479/2005) – que “aprova o ato que outorga permissão 
ao Grupo Monte Alegre de Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Várzea da Roça, Estado da 
Bahia”. RELATORA: Deputada EDNA MACEDO. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 26 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.855/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 613/2005) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Beneficente e Social 
de Nova Floresta a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Jaguaribe, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 27 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.859/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
355/2004) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio e TV Sucesso Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci-
dade de Vargem Alegre, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 28 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.861/05 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 541/2005) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à FM LAGOA AZUL LTDA para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, na cidade de Campina da Lagoa, Estado do Pa-
raná”. RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRU-
DA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 29 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.876/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (MSC 32/2005) – que “aprova o ato que 
declara a perempção da concessão outorgada à Rádio 
Santana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Santana, Estado 
da Bahia”. RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GRE-
ENHALGH. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
30 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.881/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 565/2005) – que 
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“aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Zabe-
lê FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Remanso, Estado da Bahia”. RELATOR: 
Deputado VICENTE ARRUDA. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 31 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.890/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
598/2005) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Sociedade Serrado Verdes de Comunicações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na cidade de Itajá, Estado de Goi-
ás”. RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 32 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.903/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 570/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária dos Menores Carentes de 
Ibiapina – CE a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Ibiapina, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 33 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.908/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 627/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Paroquial Senhor Bom Jesus de Amparo 
Social e Cristão a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Irineópolis, Estado de Santa 
Catarina”. RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GRE-
ENHALGH. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
34 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.909/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 632/2005) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cul-
tural de Radiodifusão Educativa Costa Dourada para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de Belém, Estado do Pará”. RELATOR: Depu-
tado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 35 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.915/05 – da Comissão de Ciência 

e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
586/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Educativa de Radiodifusão de Sapu-
caí Mirim a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Sapucaí-Mirim, Estado de Mi-
nas Gerais”. RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. Os Deputados 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Maurício Rands, Darci Co-
elho, Almir Moura e Fernando Coruja requereram in-
versão de pauta para apreciação dos itens cento e 
onze, quarenta e três, cento e vinte e um, oitenta e 
dois, quarenta e dois,, trinta e oito, cento e quatorze e 
dois, respectivamente. Foram os requerimentos apro-
vados pelo plenário da Comissão. O Deputado Sandro 
Mabel pediu a palavra pela ordem para encaminhar 
solicitação subscrita pelos Líderes Arlindo Chinaglia, 
Henrique Fontana, Rodrigo Maia, Severiano Alves, 
Wilson Santiago, José Múcio Monteiro, Renildo Ca-
lheiros, Sarney Filho, Renato Casa Grande, Alberto 
Goldman, Dimas Ramalho, José Carlos Aleluia, Enéas 
Carneiro e José Janene, de inclusão em pauta da PEC 
333/04. O Presidente esclareceu que estava analisan-
do a matéria e que a mesma entraria em pauta, opor-
tunamente. 36 – PROJETO DE LEI Nº 2.697/03 – do 
Sr. Feu Rosa – que “altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 
03 de outubro de 1941, que instituiu o Código de Pro-
cesso Penal”. RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO 
GREENHALGH. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa, e, no mérito, pela apro-
vação, com substitutivo. , Em 31/08/2005, foi concedi-
da vista ao Deputado Vicente Arruda. Não houve dis-
cussão. Em votação foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 37 – PROJETO DE LEI Nº 715/95 – da Sra. 
Telma de Souza – que “acrescenta artigo à Lei nº 7.716, 
de 05 de janeiro de 1989, que define crimes resultan-
tes de preconceitos de raça ou de cor”. (Apensados: 
PL 1026/1995 e PL 1477/2003) RELATORA: Deputada 
JUÍZA DENISE FROSSARD. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação deste, com substitutivo; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela rejeição do PL 1026/1995 e do PL 
1477/2003, apensados. Em 23/08/2001, foi adiada a 
Discussão. Discutiram a matéria os Deputados Luiz 
Eduardo Greenhalgh e Inaldo Leitão. Foi concedida 
vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão, Darci Co-
elho e Reginaldo Germano. 38 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.100/05 – do Sr. Maurício Rands – que “altera o 
inciso V e o parágrafo único do art. 1º, o caput do art. 
4º, o inciso II do art. 5º e o caput do art. 16 da Lei nº 
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7.347, de 24 de julho de 1985; revoga o art. 2º – A, e 
seu parágrafo único, da Lei nº 9.494, de 10 de setem-
bro de 1997”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO 
FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa, com substitutivo, e, no mé-
rito, pela aprovação. Discutiram a matéria os Deputados 
Maurício Rands e Luiz Eduardo Greenhalgh, Foi con-
cedida vista ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. 
39 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 457/05 – do Senado Federal – Pedro Simon – (PEC 
42/2003) – que “altera o art. 40 da Constituição Federal, 
relativo ao limite de idade para a aposentadoria com-
pulsória do servidor público em geral, e acrescenta 
dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias”. (Apensado: PEC 5/2003 (Apensados: 
PEC 103/2003 e PEC 436/2005)) RELATOR: Deputado 
DARCI COELHO. PARECER: Parecer com Comple-
mentação de Voto, Dep. Darci Coelho (PP-TO), pela 
admissibilidade desta, com emenda, da PEC 103/2003, 
da PEC 436/2005 e da PEC 5/2003, apensadas. Em 
05/10/05, foi concedida vista conjunta aos Deputados 
Alceu Collares, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Laura 
Carneiro, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz, 
Paulo Magalhães e Ricardo Barros. O Deputado Dar-
ci Coelho, relator da matéria, retirou a Complementa-
ção de Voto por ele apresentada. Fizeram uso da pa-
lavra os Deputados Darci Coelho, Roberto Magalhães, 
Luiz Antônio Fleury, Paes Landim, Inaldo Leitão e Men-
des Ribeiro Filho. Foi adiada a discussão por acordo. 
40 – RECURSO Nº 226/05 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “recorre da Decisão da Presidência em Questão 
de Ordem acerca da necessidade de desincompatibi-
lização dos membros da atual Mesa Diretora para 
concorrerem ao cargo vago de Presidente da Câmara 
dos Deputados, vez que o titular anteriormente eleito, 
Dep. Severino Cavalcanti, renunciou ao mandato de 
deputado federal”. RELATOR: Deputado FERNANDO 
CORUJA. PARECER: pelo não provimento. Em 
27/09/2005, foi concedida vista ao Deputado Roberto 
Magalhães. Não houve discussão. Em votação foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 41 – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.627/05 – da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 
621/2004) – que “aprova o texto do Acordo de Coope-
ração, na Área de Turismo entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Índia, celebrado em Nova Deli, em 25 de janeiro de 
2004”. RELATORA: Deputada EDNA MACEDO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. O Deputado Paulo Afonso procedeu à lei-
tura do parecer em substituição ao Relator. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 42 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-

TIVO Nº 1.733/05 – da Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional – (MSC 964/2004) – que 
“aprova o texto do Acordo entre a República Federati-
va do Brasil e a República do Líbano sobre Coopera-
ção Técnica e Procedimentos Sanitários e Fitossani-
tários, celebrado em Beirute, em 4 de dezembro de 
2003”. RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. O Deputado Paulo Afonso procedeu à 
leitura do parecer em substituição ao Relator. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 43 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.800/05 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 817/2004) 
– que “aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo dos Esta-
dos Unidos da América para a Promoção da Seguran-
ça da Aviação, assinado em Brasília, em 22 de março 
de 2004”. RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. O Deputado Darci Coelho procedeu 
à leitura do parecer em substituição ao Relator. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 44 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.897/05 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 185/2005) 
– que “aprova o texto da Convenção entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública da África do Sul para Evitar a Dupla Tributação 
e Prevenir a Evasão Fiscal em Relação aos Impostos 
sobre a Renda, firmado em Pretória, em 8 de novem-
bro de 2003”. RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. O Deputado Vilmar Rocha procedeu 
à leitura do parecer em substituição ao Relator. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 45 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.898/05 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 203/2005) 
– que “aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aére-
os entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República de Cabo Verde, celebrado 
em Praia, em 29 de julho de 2004”. RELATOR: Depu-
tado JEFFERSON CAMPOS. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O Depu-
tado Paulo Afonso procedeu à leitura do parecer em 
substituição ao Relator. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 46 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.900/05 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 245/2005) – que “aprova o texto do 
Convênio de Cooperação Regional para a Criação e 
Funcionamento do Centro de Cooperação Regional 
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para a Educação de Adultos na América Latina e Ca-
ribe, celebrado na cidade do México, em 19 de outubro 
de 1990”. RELATOR: Deputado DARCI COELHO. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. O Senhor Pre-
sidente encerrou a reunião às dezessete horas e nove 
minutos, antes convocando outra para a próxima quar-
ta-feira, às dez horas, para apreciar as proposições 
remanescentes da pauta de hoje e, ainda, o Recurso 
nº 229/05, do Deputado José Dirceu, interposto, nos 
termos do art. 14, incico VIII, do Código de Ética e De-
coro Parlamentar, referente aos autos do processo nº 
4/05 do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (Re-
presentação nº 38/05). E, para constar, eu, Rejane 
Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Depu-
tado Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

Ata da Sexagésima Nona Reunião Ordinária 
realizada em 19 de outubro de 2005

Às dez horas horas e quarenta e oito minutos do 
dia dezenove de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se 
a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Antonio 
Carlos Biscaia – Presidente; José Mentor e Roberto 
Magalhães – Vice-Presidentes; Ademir Camilo, Almir 
Moura, Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, 
Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Cleonâncio 
Fonseca, Darci Coelho, Inaldo Leitão, Ivan Ranzolin, 
Jamil Murad, João Almeida, João Paulo Cunha, José 
Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Juíza Deni-
se Frossard, Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos, Luiz 
Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, 
Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Pel-
legrino, Nelson Trad, Ney Lopes, Odair Cunha, Paes 
Landim, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Professor 
Luizinho, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Ar-
ruda, Wagner Lago, Zenaldo Coutinho e Zulaiê Cobra 
– Titulares; Agnaldo Muniz, Alex Canziani, Almeida de 
Jesus, André de Paula, Ann Pontes, Ary Kara, Átila Lira, 
Celso Russomanno, Colbert Martins, Coriolano Sales, 
Custódio Mattos, Eduardo Cunha, Enéas, Fernando 
Coruja, Iara Bernardi, Iriny Lopes, Isaías Silvestre, 
Jaime Martins, João Fontes, José Pimentel, Júlio Del-
gado, Léo Alcântara, Leonardo Picciani, Luiz Alberto, 
Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides, Moroni Torgan, 
Onyx Lorenzoni, Pauderney Avelino, Pedro Irujo, Ricar-
do Barros, Rubens Otoni e Sandes Júnior – Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Alceu Collares, 
Benedito de Lira, Edmar Moreira, Edna Macedo, Gon-
zaga Patriota, Ibrahim Abi-Ackel, Jefferson Campos, 

João Leão, José Divino, Maria Lúcia Cardoso, Michel 
Temer, Osmar Serraglio, Reginaldo Germano, Rober-
to Freire, Robson Tuma, Sigmaringa Seixas, Vicente 
Cascione, Vilmar Rocha e Wilson Santiago. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata 
da sexagésima oitava reunião ordinária, realizada em 
dezoito de outubro. O Deputado Bosco Costa reque-
reu dispensa da leitura das Atas. Em votação, a Ata 
foi aprovada por unanimidade. O Deputado Ivan Ran-
zolin pediu a palavra pela ordem para registrar o seu 
retorno à Comissão, como membro titular, desta feita 
pelo PFL, após estar afastado desde primeiro de junho 
passado, quando foi substituído. O Deputado reiterou 
que considerava sua substituição nesta Comissão uma 
punição pelo fato de ter assinado o requerimento da 
CPMI dos Correios. O Senhor Presidente cumprimen-
tou-o pelo retorno e deu-lhe as boas-vindas em seu 
nome e dos demais membros da Comissão. ORDEM 
DO DIA: Os Deputados Sandra Rosado, Bosco Costa 
e Roberto Magalhães requereram inversão da pauta 
para apreciação dos itens vinte e seis, quarenta e cinco, 
setenta e cinco e quatorze, respectivamente. Foram os 
requerimentos aprovados pelo plenário da Comissão. 
Inicialmente, passou-se à apreciação das inversões 
requeridas e aprovadas na reunião anterior, desde que 
presentes o relator ou o requerente. 1 – RECURSO Nº 
229/05 – do Sr. José Dirceu – (REP 38/2005) – que 
“recurso interposto, nos termos do art. 14, inciso VIII, 
do Código de Ética e Decoro Parlamentar, referente 
aos autos do processo nº 04/05 do Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamentar (Representação nº 38/05)”. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. PARECER: 
pelo provimento. Foi concedida vista conjunta aos 
Deputados Alex Canziani, Almir Moura, Ann Pontes, 
Fernando Coruja, Inaldo Leitão, Isaías Silvestre, Ivan 
Ranzolin, João Fontes, José Mentor, Juíza Denise 
Frossard, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes Ribeiro 
Filho, Odair Cunha, Paulo Magalhães, Roberto Maga-
lhães, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda 
e Zenaldo Coutinho. 2 – PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO Nº 457/05 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PEC 42/2003) – que “altera o art. 
40 da Constituição Federal, relativo ao limite de idade 
para a aposentadoria compulsória do servidor público 
em geral, e acrescenta dispositivo ao Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias”. (Apensado: PEC 
5/2003 (Apensados: PEC 103/2003 e PEC 436/2005)). 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. PARECER: Pa-
recer pela admissibilidade desta, da PEC 103/2003, 
da PEC 436/2005 e da PEC 5/2003, apensadas. Em 
05/10/2005, foi concedida vista conjunta aos Deputados 
Alceu Collares, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Laura 
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Carneiro, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz, Paulo 
Magalhães e Ricardo Barros. O Deputado Darci Coelho, 
relator da matéria, retirou a complementação de voto por 
ele apresentada, em 18/10/2005. Não houve discussão. 
Em votação foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
Apresentou voto em separado o Deputado Luiz Antônio 
Fleury. Apresentou declaração de voto o Deputado Antônio 
Carlos Biscaia. Fizeram uso da palavra os Deputados Luiz 
Antônio Fleury, Juíza Denise Frossard, Maurício Rands, 
Zenaldo Coutinho, Bosco Costa, João Fontes, Roberto 
Magalhães, Inaldo Leitão, Fernando Coruja e Vicente 
Arruda. Os Deputados Maurício Rands e Luiz Antônio 
Fleury solicitaram que fosse registrada a sua posição 
contrária à matéria. O Deputado João Fontes requereu 
verificação de votação, não concedida pelo Presidente 
por não ter havido divergência na votação, nos termos 
do § 1º, art. 185, do Regimento Interno. 3 – PROPOS-
TA 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 Consti-
tucionais Transitórias”. RELATOR: Deputado JOSÉ DI-
VINO. PARECER: pela admissibilidade. Em 13/09/2005, 
foi concedida vista conjunta aos Deputados Almir Moura 
e Zenaldo Coutinho, em 13/09/2005. Discussão inicia-
da em 13/09/2005. Discutiram a matéria os Deputados 
Almir Moura, Fernando Coruja e Luiz Antônio Fleury. 
Em votação, foi aprovado o parecer contra os votos 
dos Deputados Paulo Magalhães, Bosco Costa, Juíza 
Denise Frossard, Zenaldo Coutinho e Almir Moura; e, 
com ressalvas dos Deputados Antônio Carlos Biscaia 
e Luiz Antônio Fleury, pela inconstitucionalidade do 
art. 2º. Foi concedida verificação de votação. O Presi-
dente procedeu à chamada nominal. Votaram sim os 
Deputados Mendes Ribeiro Filho, Nelson Trad, Antônio 
Carlos Magalhães Neto, Ney Lopes, Sandra Rosado, 
Sérgio Miranda e André de Paula. Votaram não os 
Deputados Antônio Carlos Biscaia, Paulo Afonso, Almir 
Moura, Ivan Ranzolin, Paulo Magalhães, Bosco Costa, 
João Almeida, Jutahy Júnior, Vicente Arruda, Zenaldo 
Coutinho, Inaldo Leitão, Juíza Denise Frossard e Celso 
Russomano. Verificada a insuficiência de quorum, o Pre-
sidente suspendeu o processo de votação e encerrou 
a reunião às onze horas e quarenta e nove minutos, 
antes convocando outra para a próxima quinta-feira, 
às dez horas, comunicando que nessa reunião, além 
das proposições remanescentes, seriam incluídas as 
seguintes proposições: PL nº 5.318/05; PL nº 4.514/04 
e PLP nº 217/04. E, para constar, eu, Rejane Salete 
Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Diário da Câ-
mara dos Deputados. 

Ata da Septuagésima Reunião Ordinária rea-
lizada em 20 de outubro de 2005

Às dez horas e cinqüenta minutos do dia vinte 
de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, 
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presen-
ça dos Senhores Deputados Antonio Carlos Biscaia 
– Presidente; José Mentor e Roberto Magalhães – Vice-
Presidentes; Ademir Camilo, Almir Moura, Antonio Cruz, 
Benedito de Lira, Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar 
Schirmer, Cleonâncio Fonseca, Darci Coelho, Edmar 
Moreira, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Ivan Ranzo-
lin, Jamil Murad, João Almeida, José Eduardo Cardo-
zo, Juíza Denise Frossard, Luiz Eduardo Greenhalgh, 
Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maria Lúcia Cardoso, 
Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Trad, 
Odair Cunha, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Profes-
sor Luizinho, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Ze-
naldo Coutinho e Zulaiê Cobra – Titulares; André de 
Paula, Ann Pontes, Átila Lira, Celso Russomanno, Col-
bert Martins, Coriolano Sales, Eduardo Cunha, Fer-
nando Coruja, Iriny Lopes, José Pimentel, Leonardo 
Picciani, Luiz Couto, Mauro Benevides, Moraes Souza, 
Moroni Torgan, Pompeo de Mattos e Ricardo Barros 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Alceu Collares, Antonio Carlos Magalhães Neto, Edna 
Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, Jefferson Campos, João 
Leão, João Paulo Cunha, José Divino, José Roberto 
Arruda, Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos, Michel Te-
mer, Nelson Pellegrino, Ney Lopes, Osmar Serraglio, 
Paes Landim, Reginaldo Germano, Roberto Freire, 
Robson Tuma, Sandra Rosado, Vicente Arruda, Vicen-
te Cascione, Vilmar Rocha, Wagner Lago e Wilson 
Santiago. Havendo número regimental, o Senhor Pre-
sidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à 
apreciação a Ata da sexagésima nona reunião ordiná-
ria, realizada em dezenove de outubro. O Deputado 
Bosco Costa requereu dispensa da leitura da Ata. Em 
votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. ORDEM 
DO DIA: Os Deputados Carlos Mota, Leonardo Pic-
ciani, Odair Cunha e Jamil Murad requereram inversão 
da pauta para apreciação do itens setenta e oito, de-
zessete, vinte e nove, treze e seis. Foram os requeri-
mentos aprovados pelo plenário da Comissão. Inicial-
mente, passou-se à apreciação das inversões reque-
ridas e aprovadas na reunião anterior, desde que pre-
sentes o relator ou o requerente. 1 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.108/04 – do Sr. Maurício Rands – que “dá 
nova redação ao § 4º do artigo 20 do Código de Pro-
cesso Civil, para expungir desse dispositivo, o ponto 
em que exclui da incidência da norma geral prevista 
no § 3º desse mesmo artigo a Fazenda Pública quan-
do ela é condenada em quantia que não seja de pe-
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queno valor”. (Apensado: PL 5097/2005) RELATOR: 
Deputado BOSCO COSTA. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé-
rito, pela aprovação deste e do PL 5.097/2005, apen-
sado, com substitutivo. Discutiram a matéria os Depu-
tados Inaldo Leitão e Maurício Rands. O Relator alte-
rou seu Parecer, apresentando complementação de 
voto, acatando sugestões dos Deputados Inaldo Leitão 
e Maurício Rands. PARECER COM COMPLEMENTA-
ÇÃO DE VOTO pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste 
e do PL 5.097/2005, apensado, com substitutivo. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer com 
a complementação de voto apresentada. 2 – PROJE-
TO DE LEI Nº 501/03 – do Sr. Beto Albuquerque – que 
“cria o Programa Nacional de Primeiro Crédito para a 
Juventude Rural – PRONAJUR”. (Apensado: PL 
859/2003) RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. PA-
RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste, com emenda, do PL 859/2003, 
apensado; do Substitutivo da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e 
do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação. 
Foi concedida vista ao Deputado Maurício Rands. 3 
– PROJETO DE LEI Nº 3.849/04 – dos Srs. Maurício 
Rabelo e Almir Moura – que “institui o ano de 2006 
como o “Ano da Juventude”. RELATORA: Deputada 
ANN PONTES. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Discutiu a matéria o 
Deputado Almir Moura. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 4 – PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO Nº 236/04 – do Sr. Jorge Alberto 
e outros – que “dá nova redação ao § 1º do art. 20 da 
Constituição Federal, para disciplinar a aplicação e a 
fiscalização dos recursos decorrentes das atividades 
previstas no caput do dispositivo”. RELATOR: Deputado 
ROBERTO MAGALHÃES. PARECER: pela admissibi-
lidade. Foi concedida vista conjunta aos Deputados 
Almir Moura e Leonardo Picciani. 5 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.514/04 – do Sr. Roberto Pessoa e outros – (PL 
3365/2004) – que “dispõe sobre a repactuação de dí-
vidas oriundas de operações de crédito rural na área 
de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nor-
deste (ADENE), e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado CARLOS MOTA. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; 
das Emendas e subemenda das Comissões de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural e de Finanças e Tributação; e pela anti-regimen-
talidade da Emenda apresentada nesta Comissão. Foi 
concedida vista ao Deputado Odair Cunha. 6 – PRO-

POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 428/05 
– do Sr. Leonardo Picciani e outros – que “altera o art. 
37, inciso V, e § 2º da Constituição Federal”. RELATOR: 
Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA. PARECER: pela 
admissibilidade. Em 06/10/2005 foi concedida vista 
conjunta aos Deputados José Divino e Zulaiê Cobra. 
Em 06/10/2005 foi iniciada a discussão. Discutiram a 
matéria os Deputados Almir Moura, Inaldo Leitão, Odair 
Cunha, Maurício Rands, Fernando Coruja, Mendes 
Ribeiro Filho, Roberto Magalhães e Leonardo Picciani. 
Em votação, foi aprovado o parecer, contra os votos 
dos Deputados Ademir Camilo, Inaldo Leitão, Maurício 
Rands, Roberto Magalhães e Antônio Carlos Biscaia. 
Os Deputados Odair Cunha e Almir Moura abstiveram-
se de votar. 7 – PROJETO DE LEI Nº 2.729/03 – do 
Sr. Leonardo Picciani – que “altera dispositivos do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal; do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 – Código de Processo Penal; da Lei nº 9.279, de 
1996 – Código de Propriedade Industrial; da Lei nº 
9.610, de 1998 – Lei de Direitos Autorais e Lei nº 9.609, 
de 1998 – Lei de Proteção da Propriedade Intelectual 
de Programa de Computador”. RELATORA: Deputada 
JUÍZA DENISE FROSSARD. PARECER: pela consti-
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação, com substitutivo. O Deputado 
Paulo Afonso procedeu à leitura do parecer em subs-
tituição à Relatora. Foi concedida vista ao Deputado 
Fernando Coruja. 8 – PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 150/03 – do Sr. Paulo Rocha e 
outros – que “acrescenta o Artigo 216-A à Constituição 
Federal, para destinação de recursos à cultura”. (Apen-
sado: PEC 310/2004) RELATOR: Deputado ODAIR 
CUNHA. PARECER: pela admissibilidade desta e da 
PEC 310/2004, apensada. Discutiu a matéria o Depu-
tado Fernando Coruja. Foi concedida vista ao Deputado 
Maurício Rands. Assume a Presidência, o Deputado 
Mendes Ribeiro Filho. 9 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.886/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
588/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Acultural de Galiléia a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Galiléia, Estado de 
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ANTONIO CAR-
LOS BISCAIA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação foi aprovado por unanimidade. 10 – PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.896/05 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 623/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
de Piripiri – ASCORAPI a executar, pelo prazo de dez 
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anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Piripiri, Estado do 
Piauí”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BIS-
CAIA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vo-
tação foi aprovado por unanimidade o Parecer. Reas-
sumiu a Presidência o Deputado Antônio Carlos Biscaia. 
11 – PROJETO DE LEI Nº 959/03 – da Comissão de 
Legislação Participativa – (SUG 59/2002) – que “dis-
põe sobre a regulamentação das profissões de Técni-
co de Estética e de Terapeuta Esteticista”. (Apensados: 
PL 998/2003 (Apensado: PL 1824/2003 (Apensado: 
PL 1862/2003)) e PL 3805/2004) RELATOR: Deputado 
ODAIR CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, com subemenda, do PL 998/2003, do PL 
1824/2003, com emenda, do PL 1862/2003, com emen-
da, e do PL 3805/2004, apensados. Em 31/08/2005 foi 
concedida vista conjunta aos Deputados Darci Coelho 
e Luiz Couto. Em 31/08/2005, foi iniciada a discussão. 
Discutiram a matéria os Deputados Fernando Coruja, 
Maurício Rands, André de Paula, Mendes Ribeiro Fi-
lho, Almir Moura. e Odair Cunha. Em votação, foi apro-
vado por o Parecer, contra os votos dos Deputados 
Almir Moura e Fernando Coruja. O Presidente encer-
rou a reunião às doze horas e cinqüenta minutos, an-
tes convocando outra para a próxima terça-feira, às 
quinze horas. E, para constar, eu, Rejane Salete Mar-
ques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Diário da Câ-
mara dos Deputados.

Ata da Septuagésima Primeira Reunião Ordi-
nária realizada em 25 de outubro de 2005

Às quinze horas e vinte e oito minutos do dia vin-
te e cinco de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Antonio 
Carlos Biscaia – Presidente; Wilson Santiago e Rober-
to Magalhães – Vice-Presidentes; Ademir Camilo, Alceu 
Collares, Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio 
Cruz, Benedito de Lira, Bosco Costa, Carlos Mota, 
Cezar Schirmer, Cleonâncio Fonseca, Darci Coelho, 
Edmar Moreira, Edna Macedo, Gonzaga Patriota, Inal-
do Leitão, Ivan Ranzolin, Jamil Murad, Jefferson Cam-
pos, João Almeida, José Eduardo Cardozo, Juíza De-
nise Frossard, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhyli-
no, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro 
Filho, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Ney Lopes, Odair 
Cunha, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Afonso, 
Paulo Magalhães, Reginaldo Germano, Robson Tuma, 

Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas 
e Zulaiê Cobra – Titulares; Agnaldo Muniz, Alex Can-
ziani, Ann Pontes, Átila Lira, Colbert Martins, Coriola-
no Sales, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, João 
Fontes, João Mendes de Jesus, Laura Carneiro, Luiz 
Alberto, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides, Moro-
ni Torgan e Pauderney Avelino – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Almir Moura, Ibrahim 
Abi-Ackel, João Leão, João Paulo Cunha, José Divino, 
José Mentor, José Roberto Arruda, Jutahy Junior, Luiz 
Carlos Santos, Maria Lúcia Cardoso, Michel Temer, 
Professor Luizinho, Roberto Freire, Vicente Arruda, 
Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Wagner Lago e Ze-
naldo Coutinho. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu 
à apreciação a Ata da septuagésima reunião ordinária, 
realizada em vinte de outubro. O Deputado Carlos 
Motta requereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, 
a Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 
– O Presidente comunicou a determinação que fez à 
Secretaria da Comissão para que constasse no item 
um da pauta a aprovação do acordo feito na Comissão 
para que a apreciação da Consulta nº 9/05 fosse rea-
lizada na reunião do dia vinte e seis, e a votação ocor-
resse pelo processo nominal. 2 – Correspondência do 
Deputado Wilson Santiago, Líder do PMDB, indicando 
o Deputado Humberto Michiles para integrar a Comis-
são, como membro suplente, em vaga existente. 3 – 
Correspondência da Deputada Edna Macedo, justifi-
cando sua ausência às reuniões de dezoito a vinte de 
outubro, em virtude de compromissos político-partidá-
rios no Estado do Rio de Janeiro. 4 – Correspondência 
da Deputada Juíza Denise Frossard, justificando sua 
ausência à reunião de dezoito de outubro por estar 
participando da reunião da CPMI dos Correios. 5 – Cor-
respondência do Deputado Jefferson Campos, justifi-
cando sua ausência às reuniões de dezoito a vinte de 
outubro, em virtude de compromissos político-partidá-
rios no Estado de São Paulo. 6 – Correspondência do 
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo manifestando 
preocupações acerca das modificações à Lei Eleitoral 
propostas pelo PL 5.822/2005, que “altera a Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece 
normas para as eleições, para dispor sobre o proces-
so e o financiamento eleitoral”. ORDEM DO DIA: 1 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 574/03 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
2488/2002) – que “aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à Rádio Rainha das Quedas Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, na cidade de Abelardo Luz, Estado de Santa Ca-
tarina”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FI-
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LHO. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada 
a Redação Final por unanimidade. 2 – REDAÇÃO FI-
NAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.615/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 402/2004) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Ágape Mantenense de Radiodifusão a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Mante-
na, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado 
MENDES RIBEIRO FILHO. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 3 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 1.632/05 – da Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (MSC 
460/1996) – que “aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Cultura de Cuiabá Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso”. RELA-
TOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 4 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.668/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 482/2005) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Castanho Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Careiro, Estado do Amazo-
nas”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 5 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.694/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 446/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação dos Morado-
res de Pedra Lavrada (AMPLA) a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pedra Lavrada, 
Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado MENDES 
RIBEIRO FILHO. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 6 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.741/05 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 519/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária João Carlos Zoby a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de São João, Estado de 
Pernambuco”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEI-
RO FILHO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada a Redação Final por unanimidade. 7 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.767/05 – da Comissão de Ciência e Tec-

nologia, Comunicação e Informática – (TVR 458/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação de Mo-
radores e Amigos do Bairro de Pedra (ASMOAPE) a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará”. RELATOR: 
Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 8 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.769/05 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática – (TVR 497/2005) – que “aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Itaiense a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaí, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado MENDES 
RIBEIRO FILHO. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 9 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1.772/05 – da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática – (TVR 501/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Edu-
cacional e Cultural – Interativa a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Medianeira, 
Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado MENDES 
RIBEIRO FILHO. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 10 – 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.773/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
506/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão Barreirinhas FM – 
ACRBFM a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Barreirinhas, Estado do Mara-
nhão”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 11 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.788/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 526/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Abaíra – BA a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Abaíra, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação 
Final por unanimidade. 12 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.803/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 317/2004) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Difusão Cultural e Co-
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munitária Boas Novas de Ribeirão do Sul – SP a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo”. RELATOR: 
Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. Não houve dis-
cussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por 
unanimidade. 13 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE LEI Nº 2.462/00 – do Sr. Inácio Arruda – que “dis-
põe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental 
da Serra da Meruoca, no Estado do Ceará, e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado DARCI COELHO. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
dação Final por unanimidade. 14 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE LEI Nº 6.459/02 – do Sr. José Car-
los Coutinho – que “fixa a jornada de trabalho semanal 
à categoria profissional de farmacêutico”. RELATOR: 
Deputado DARCI COELHO. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimida-
de. 15 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
399/03 – do Sr. Carlos Alberto Leréia – que “altera o 
art. 3º, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993”. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 
por unanimidade. 16 – REDAÇÃO FINAL DO PRO-
JETO DE LEI Nº 1.153/03 – do Sr. Wasny de Roure 
– que “acrescenta inciso ao artigo 44 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996”. RELATOR: Deputado 
DARCI COELHO. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 17 – 
REDAÇÃO FINAL DA EMENDA DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI Nº 2.520/03 – do Senado Federal 
– Serys Slhessarenko – que “institui o ano de 2006 
como “Ano Nacional Santos Dumont”. RELATOR: Depu-
tado DARCI COELHO. Não houve discussão. Em vo-
tação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 
18 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
3.432/04 – do Sr. Welinton Fagundes – que “dispõe 
sobre o atendimento pessoal ao consumidor nas em-
presas que oferecem atendimento por telefone, Inter-
net ou outro meio similar”. RELATOR: Deputado DAR-
CI COELHO. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovada a Redação Final por unanimidade. 19 – RE-
DAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.293/04 – da 
Sra. Laura Carneiro – que “declara Patronesse do Fe-
minismo Nacional a escritora Rose Marie Muraro”. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 
por unanimidade. 20 – REDAÇÃO FINAL DO PRO-
JETO DE LEI Nº 4.726/04 – do Poder Executivo – (MSC 
867/2004) – que “altera os arts. 112, 114, 154, 219, 
253, 305, 322, 338, 489 e 555 da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, relati-
vos à incompetência relativa, meios eletrônicos, pres-

crição, distribuição por dependências, exceção de in-
competência, revelia, carta precatória e rogatória, ação 
rescisória e vista dos autos, e revoga o art. 194 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. Não houve 
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final 
por unanimidade. 21 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 2.251/02 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
1345/2001) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação dos Trabalhadores de Guimarânia (ATG) a exe-
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade 
de Guimarânia, Estado de Minas Gerais” RELATOR: 
Deputado JAIME MARTINS. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com 
substitutivo. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 22 – PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 138/03 – da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica – (TVR 1205/2001) – que “aprova o ato que reno-
va a permissão outorgada à Rádio Rural de Concórdia 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Concórdia, Estado 
de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado MORONI 
TORGAN. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em 
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 23 
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 337/03 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 3120/2002) – que “aprova o ato 
que autoriza o Centro de Assistência Social de Pales-
tina José Nogueira de Melo a executar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Palestina, Estado de Alagoas”. RELATOR: 
Deputado MORONI TORGAN. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não 
houve discussão. Em votação foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 24 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 855/03 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
523/2000) – que “aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Relógio Federal Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
dade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro” 
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa, com emenda. Não houve discussão. Em votação 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 25 – PROJE-
TO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.164/03 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2737/2002) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação do Bairro Santo Antônio a 
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executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Santa Cruz da Vitória, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa, com substitutivo. Não houve discussão. Em vo-
tação foi aprovado por unanimidade o Parecer. 26 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.228/03 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2954/2002) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural Comunitária de 
Cristália a executar, pelo prazo de três anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Cristália, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa, com substitutivo. Não houve discussão. Em vo-
tação foi aprovado por unanimidade o Parecer. 27 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.819/05 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 539/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural Marmeleiro a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Marmeleiro, Estado do Paraná”. RELATOR: Depu-
tado MAURÍCIO RANDS. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 28 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.878/05 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 445/2005) 
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária de Comunicação – ASCCOM a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Salto 
da Divisa, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Depu-
tado FERNANDO CORUJA. PARECER: pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não hou-
ve discussão. Em votação foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 29 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.882/05 – da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
572/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Alvarenguense Cultural Comunitária de Radiodi-
fusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Alvarenga, Estado de Minas Gerais”. RE-
LATOR: Deputado BOSCO COSTA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 30 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.885/05 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 

587/2005) – que “aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária para o Desenvolvimento Artístico e 
Cultural de Monte Verde a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Camanducaia, Es-
tado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado JEFFER-
SON CAMPOS. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. 
Em votação foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
31 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.894/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 618/2005) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodi-
fusão Comunitária Spaço FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado 
MAURÍCIO RANDS. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve dis-
cussão. Em votação foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. 32 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.902/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 529/2005) – que 
“aprova o ato que outorga concessão à Empresa de 
Radiodifusão Pantaneira Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Mundo Novo, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELA-
TOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa. Não houve discussão. Em votação foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 33 – PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 1.907/05 – da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – 
(TVR 615/2005) – que “aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária São Mateus a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Mateus do Sul, Estado do Paraná”. RELATOR: Depu-
tado MAURÍCIO RANDS. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve 
discussão. Em votação foi aprovado por unanimidade 
o Parecer. 34 – PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 1.324/04 – da Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional – (MSC 586/2003) – que 
“aprova o texto do Acordo sobre Cooperação em As-
suntos Relacionados à Defesa entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica da Turquia, celebrado em Brasília, em 14 de 
Agosto de 2003”. RELATOR: Deputado MORONI TOR-
GAN. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa. O Deputado Maurício Rands pro-
cedeu à leitura do parecer em substituição ao Relator. 
Não houve discussão. Em votação foi aprovado por 
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unanimidade o Parecer. 35 – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.393/04 – da Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 271/2004) 
– que “aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica da Índia sobre Cooperação em Assuntos Relati-
vos à Defesa, celebrado em Nova Delhi, em 1º de de-
zembro de 2003”. RELATOR: Deputado VICENTE 
ARRUDA. PARECER: pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa. O Deputado Alceu Collares 
procedeu à leitura do parecer em substituição ao Re-
lator. Não houve discussão. Em votação foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. Os Deputados Sandra 
Rosado, Maurício Rands, Alceu Collares, Inaldo Leitão 
e Mendes Ribeiro Filho requereram inversão de pauta 
para apreciação dos itens trinta e um, trinta e oito, se-
tenta e nove, quarenta e seis, noventa e seis, cento e 
dezoito, cento e dezessete e noventa e cinco, respec-
tivamente. Foram os requerimentos aprovados pelo 
plenário da Comissão. 36 – PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 217/04 – do Senado Federal – João 
Capiberibe – (PLS 130/2004) – que “acrescenta dis-
positivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 
outras providências, a fim de determinar a disponibili-
zação, em tempo real, de informações pormenorizadas 
sobre a execução orçamentária e financeira da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. 
(Apensados: PLP 305/2002 (Apensados: PLP 327/2002 
e PLP 176/2004), PLP 29/2003, PLP 241/2005 e PLP 
258/2005) RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PLP 327/2002, do PLP 
176/2004, do PLP 305/2002, do PLP 29/2003, do PLP 
241/2005 e do PLP 258/2005, apensados. Foi conce-
dida vista ao Deputado Maurício Rands. 37 – PRO-
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 393/05 
– do Senado Federal – Heloísa Helena – (PEC 40/2000) 
– que “altera o caput e o inciso IV do art. 208 da Cons-
tituição Federal, para dispor sobre a obrigatoriedade 
e gratuidade da educação infantil para crianças de zero 
a seis anos de idade”. (Apensado: PEC 487/2002) RE-
LATORA: Deputada SANDRA ROSADO. PARECER: 
pela admissibilidade desta e da PEC 487/2002, apen-
sada. Discutiram a matéria os Deputados Inaldo Leitão 
e Roberto Magalhães. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 38 – PROJETO DE LEI Nº 
4.730/04 – do Poder Executivo – (MSC 871/2004) – que 
“dá nova redação aos arts. 830 e 895 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943”. RELATOR: Deputado 
JOSÉ EDUARDO CARDOZO. PARECER: pela cons-

titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O 
Deputado Maurício Rands procedeu à leitura do pare-
cer em substituição ao Relator. Não houve discussão. 
Em votação foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
39 – PROJETO DE LEI Nº 38/03 – do Sr. Wasny de 
Roure – que “dispõe sobre a paralisação de serviços 
de telecomunicações da polícia federal, polícia rodo-
viária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, 
polícias militares, corpos de bombeiros militares, hos-
pitais públicos e postos de saúde públicos”. RELATOR: 
Deputado ALCEU COLLARES. PARECER: pela in-
constitucionalidade e, no mérito, pela rejeição deste e 
do Substitutivo da Comissão de Trabalho, Administra-
ção e Serviço Público. Foi concedida vista ao Deputado 
Maurício Rands. 40 – PROJETO DE LEI Nº 4.473/04 
– do Sr. Sandes Júnior – que “institui o Dia do Radia-
lista”. RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. PARE-
CER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. Não houve discussão. Em votação foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 41 – PROJETO DE 
LEI Nº 6.864/02 – do Sr. José Priante – que “denomi-
na “Aeroporto de Santarém – Maestro Wilson Fonseca” 
o aeroporto da cidade de Santarém – PA”. (Apensado: 
PL 6900/2002). RELATOR: Deputado MENDES RIBEI-
RO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura e do PL 6900/2002, 
apensado. O Deputado Jefferson Campos procedeu à 
leitura do parecer em substituição ao Relator. Não 
houve discussão. Em votação foi aprovado por unani-
midade o Parecer. Neste momento, o Deputado Inaldo 
Leitão solicitou, atendendo a um apelo do Tribunal Su-
perior do Trabalho, a inclusão em pauta do PL 7077/02. 
O Presidente, em resposta, disse que o Projeto de Lei 
em questão seria incluído oportunamente. 42 – PRO-
JETO DE LEI Nº 149/03 – do Sr. Alberto Fraga – que 
“altera o Decreto – lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, tipificando o crime de terrorismo 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
IBRAHIM ABI-ACKEL. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição. O Deputado Marcelo Ortiz procedeu à leitura 
do parecer em substituição ao Relator. Foi concedida 
vista ao Deputado Maurício Rands. Neste momento, 
o Deputado Inaldo Leitão pediu a palavra, pela ordem, 
para registrar seu protesto contra o despacho do Pre-
sidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aldo 
Rebelo, que devolveu o Projeto de Lei nº 5.984/05, de 
sua autoria, por inconstitucionalidade. O Deputado ar-
gumentou que a competência para se pronunciar sobre 
constitucionalidade de proposição seria desta Comis-
são. O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh manifestou 
seu apoio ao Deputado e aconselhou-o a recorrer ao 
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Plenário da Casa. O Presidente encerrou a reunião às 
dezesseis horas e trinta e cinco minutos, antes convo-
cando outra para a próxima quarta-feira, às dez horas, 
para apreciação das proposições remanescentes, in-
clusive da Consulta nº 9/05, e, ainda, a inclusão em 
pauta da Redação Final do Projeto de Lei nº 4.110/01, 
lembrando que, antes do início dessa reunião, às nove 
horas e quarenta e cinco minutos, seria inaugurado o 
retrato do Deputado Ney Lopes, na galeria de ex-pre-
sidentes da Comissão. E, para constar, eu, Rejane 
Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Depu-
tado Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.

Ata da Septuagésima Segunda Reunião Ordi-
nária realizada em 26 de outubro de 2005

Às dez horas e vinte e três minutos do dia vinte 
e seis de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos 
Biscaia – Presidente; José Mentor, Wilson Santiago e 
Roberto Magalhães – Vice-Presidentes; Ademir Camilo, 
Alceu Collares, Antonio Carlos Magalhães Neto, Anto-
nio Cruz, Benedito de Lira, Bosco Costa, Carlos Mota, 
Cezar Schirmer, Cleonâncio Fonseca, Darci Coelho, 
Edmar Moreira, Edna Macedo, Gonzaga Patriota, Inaldo 
Leitão, Ivan Ranzolin, Jamil Murad, Jefferson Campos, 
João Almeida, João Paulo Cunha, José Divino, José 
Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Juíza Denise 
Frossard, Jutahy Junior, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz 
Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maria Lúcia Cardoso, Mau-
rício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Pellegrino, 
Nelson Trad, Ney Lopes, Odair Cunha, Osmar Serraglio, 
Paes Landim, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Reginal-
do Germano, Robson Tuma, Sandra Rosado, Sérgio 
Miranda, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vicente 
Cascione, Vilmar Rocha, Zenaldo Coutinho e Zulaiê 
Cobra – Titulares; Albérico Filho, Alceste Almeida, Alex 
Canziani, Alexandre Cardoso, Almeida de Jesus, An-
dré de Paula, Ann Pontes, Antônio Carlos Biffi, Antonio 
Carlos Pannunzio, Ary Kara, Átila Lira, Badu Picanço, 
Celso Russomanno, Colbert Martins, Coriolano Sales, 
Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Helenildo Ribeiro, 
Iriny Lopes, Jaime Martins, João Fontes, José Pimentel, 
Júlio Delgado, Laura Carneiro, Léo Alcântara, Leonardo 
Picciani, Luciano Zica, Luiz Alberto, Luiz Couto, Mauro 
Benevides, Mauro Lopes, Moroni Torgan, Onyx Loren-
zoni, Pauderney Avelino, Pedro Irujo, Ricardo Barros e 
Sérgio Caiado – Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Almir Moura, Ibrahim Abi-Ackel, João Leão, 
Luiz Carlos Santos, Michel Temer, Professor Luizinho, 
Roberto Freire e Wagner Lago. Havendo número regi-

mental, o Senhor Presidente declarou abertos os traba-
lhos e submeteu à apreciação a Ata da septuagésima 
primeira reunião ordinária, realizada em vinte e cinco 
de outubro. O Deputado José Divino requereu dispensa 
da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – Correspondência da 
Câmara Municipal de Porto Alegre encaminhando Mo-
ção de Repúdio e Protesto ao PL 2.679/03 que trata de 
Reforma Política. ORDEM DO DIA: Os Deputados José 
Divino e Sandra Rosado requereram inversão de pauta 
para apreciação dos itens sessenta e oito, um, oitenta 
e um e quarenta e cinco, respectivamente. Foram os 
requerimentos aprovados pelo plenário da Comissão. 
1 – RECURSO Nº 229/05 – do Sr. José Dirceu – (REP 
38/2005) – que “recurso interposto, nos termos do art. 
14, inciso VIII, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, 
referente aos autos do processo nº 04/05 do Conselho de 
Étiuca e Decoro Parlamentar (Representação nº 38/05)”. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. PARECER: pelo 
provimento. Em 19/10/2005, foi concedida vista conjunta 
aos Deputados Alex Canziani, Almir Moura, Ann Pontes, 
Fernando Coruja, Inaldo Leitão, Isaías Silvestre, Ivan 
Ranzolin, João Fontes, José Mentor, Juíza Denise Fros-
sard, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, 
Odair Cunha, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda e Ze-
naldo Coutinho. Os Deputados Ann Pontes, Juíza Deni-
se Frossard, Fernando Coruja e Antônio Carlos Biscaia 
apresentaram votos em separado pelo não provimento 
do recurso. O Deputado Roberto Magalhães apresentou 
voto em separado, subscrito pelos Deputados Antônio 
Carlos Magalhães Neto, Paulo Magalhães, Pauderney 
Avelino, Coriolano Sales, Onyx Lorenzoni, Ivan Ranzo-
lin, André de Paula, Ney Lopes e Laura Carneiro, pelo 
não provimento do recurso. Discutiram a matéria os 
Deputados: Fernando Coruja, Juíza Denise Frossard, 
Roberto Magalhães, Antônio Carlos Magalhães Neto, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Alceu Collares, Paulo Afonso, 
Inaldo Leitão, João Fontes, Edmar Moreira, Sérgio Mi-
randa, Ney Lopes, Ann Pontes, Pauderney Avelino, Júlio 
Delgado, Ivan Ranzolin, Mendes Ribeiro Filho, Nelson 
Trad, Maurício Rands, Zenaldo Coutinho, Vicente Arru-
da, Marcelo Ortiz, Bosco Costa, Carlos Mota, Vicente 
Cascione e Darci Coelho. Em votação, foi rejeitado por 
maioria o parecer. O Deputado Inaldo Leitão requereu 
verificação de votação. O Presidente procedeu à cha-
mada nominal. Votaram sim os Deputados Luiz Eduardo 
Greenhalgh, Maurício Rands, Nelson Pellegrino, Odair 
Cunha, Sigmaringa Seixas, Luciano Zica, Luiz Alberto, 
Luiz Couto, Pedro Irujo, Darci Coelho, Paes Landim, 
Vicente Cascione, Inaldo Leitão, Luiz Piauhylino e Ja-
mil Murad. Votaram não os Deputados Antônio Carlos 
Biscaia, Cezar Schimer, Maria Lúcia Cardoso, Mendes 
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Ribeiro Filho, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paulo Afon-
so, Mauro Benevides, Antônio Carlos Magalhães Neto, 
Edmar Moreira, Ivan Ranzolin, José Roberto Arruda, Ney 
Lopes, Paulo Magalhães, Robson Tuma, Vilmar Rocha, 
Roberto Magalhães, Pauderney Avelino, Bosco Costa, 
João Almeida, Jutahy Júnior, Vicente Arruda, Zenaldo 
Coutinho, Zulaiê Cobra, Antônio Cruz, Ricardo Barros, 
Edna Macedo, Jefferson Campos, Juíza Denise Fros-
sard, Fernando Coruja, Carlos Mota, Gonzaga Patriota, 
Sandra Rosado, Ademir Camilo, Alceu Collares, Sérgio 
Miranda, João Fontes, Marcelo Ortiz e José Divino. Vota-
ram sim quinze senhores deputados; votaram não trinta 
e nove senhores deputados. O Presidente proclamou o 
resultado da votação: rejeitado o parecer do Deputado 
Darci Coelho. O Deputado Mauro Lopes, após a votação, 
pediu a palavra pela ordem, para manifestar sua posição 
contrária ao parecer do relator. O Deputado Roberto Ma-
galhães foi designado relator do vencedor. PARECER 
VENCEDOR: pelo não provimento. Em votação, o parecer 
vencedor foi aprovado, contra os votos dos Deputados 
Inaldo Leitão, Darci Coelho, Sigmaringa Seixas, Maurício 
Rands, Luiz Piauhylino, Jamil Murad, Luiz Couto, Odair 
Cunha e Vicente Cascione. O parecer do primitivo rela-
tor, Deputado Darci Coelho, passou a constituir voto em 
separado. O Presidente encerrou a reunião às quinze 
horas e trinta minutos, antes convocando outra para a 
próxima quinta-feira, às dez horas. E, para constar, eu, 
Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Havendo número regimental, declaro aber-
ta a reunião ordinária da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

Submeto à apreciação do Plenário a ata da reu-
nião anterior.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIVINO – Sr. Presi-
dente, solicito dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Havendo pedido de dispensa da leitura da ata 
pelo Deputado José Divino, submeto-o ao Plenário.

Não havendo discordância, declaro dispensada 
a leitura da ata.

Em discussão.
Não havendo quem queira discuti-la, em vota-

ção.
As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados favorá-

veis à aprovação permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Aprovada, por unanimidade.
Expediente.

Nos temos do art. 50 do Regimento Interno, in-
formo ao Plenário que foram recebidos por esta Co-
missão os seguintes documentos: correspondência 
da Câmara Municipal de Porto Alegre encaminhando 
moção de repúdio ao PL nº 2.679, de 2003, que trata 
da reforma política.

Ordem do Dia.
Antes de apreciarmos pedido de inversão de pau-

ta, informo que está assegurado o item 80 da pauta. 
Iremos iniciar com a apreciação do item 2, Recurso 
nº 229/05, do Deputado José Dirceu, e após, a Con-
sulta nº 9/05.

Esclareço que o acordo, feito na semana passa-
da, para apreciar a consulta em primeiro lugar foi feito 
porque pretendíamos apreciar o recurso do Deputado 
José Dirceu na terça-feira. Como não foi possível, por 
ausência de sessões regimentais, vamos iniciar por 
esse recurso.

O SR. DEPUTADO IVAN RANZOLIN – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO IVAN RANZOLIN – Sr. Pre-
sidente, a Consulta nº 9/05 entraria na pauta logo 
após?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Car-
los Biscaia) – É o segundo, conforme entendimento 
havido.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIVINO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ DIVINO – Sr. Presi-
dente, peço inversão de pauta, a seguir, o item 68, 
Projeto de Lei nº 1.024/03, e o item 1-A da pauta, que 
é a consulta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Itens 1 e 68.

A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO – Sr. 
Presidente, gostaria de pedir inversão de pauta dos 
itens 45 e 81. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Submeto à apreciação do Plenário os pedi-
dos de inversão dos itens 1, 45, 63 e 81.

As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados os pedidos de inversão de pauta.
O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Sr. Pre-
sidente, na questão da Consulta nº 9, de 2005, houve 
um pedido de adiamento por 5 sessões. Como ficou? 
Cinco sessões?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Foi aprovado o pedido de adiamento por 5 
sessões, ao mesmo tempo em que a votação seria 
nominal no dia de hoje. Só que as 5 sessões acaba-
ram não acontecendo, como já é do conhecimento 
de todos.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Seria 
amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Sim. Mas de qualquer maneira houve um 
entendimento – depois vamos submeter à apreciação 
do Plenário – se vai prevalecer a data ou se vamos 
manter o adiamento por 5 sessões, então teria de fi-
car para amanhã.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Porque o 
entendimento caiu. Na medida em que não foi votado 
hoje, caiu. Se não votarmos hoje, cai.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO – Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO – Sr. Presidente, perdoe-me, seria pos-
sível repetir a questão que está sendo levantada?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Peço às Sras. Deputadas e aos Srs. Depu-
tados, aos dignos representantes dos meios de comu-
nicação e aos demais presentes que façam silêncio, 
para que possamos ouvir as intervenções.

Deputados Darci Coelho e Antonio Carlos Ma-
galhães Neto, esclareci que o primeiro item da pauta 
seria o Recurso nº 229/05, que estava marcado para 
ser votado ontem. Não foi possível a realização por-
que não ocorreram as sessões. Em seguida, será a 
Consulta nº 9/05. Houve entendimento entre os Líde-
res de diversos partidos no sentido de que a votação 
seria hoje, quarta-feira, devido ao adiamento de 5 
sessões, mas que a votação fosse hoje e nominal. Só 
que, pelo fato de a sessão de ontem não ter sido rea-
lizada, entendemos que o recurso deveria anteceder 
a Consulta nº 9 /05.

O Deputado Darci Coelho levanta a questão de 
que ainda não se completaram as 5 sessões. Eu es-
tou dizendo que ele está certo. Entretanto, o acordo 
foi no duplo sentido: as 5 sessões, com votação no-

minal. Então, é uma questão que, depois do recurso, 
nós vamos colocar aqui.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO – Eu pergunto a V.Exa.: as 5 sessões 
se aplicam para a Consulta nº 9, de 2005?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Isso.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO – E não para o Recurso nº 229?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Não, o recurso é agora mesmo.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO – Muito bem. Só para esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Foi o que eu disse, Deputado.

Vamos ao item 2 da pauta. 
O SR. DEPUTADO MENDES RIBEIRO FILHO 

– Presidente, eu só quero deixar claro que, na consulta 
feita à Câmara, não houve, em nenhum momento, 5 
sessões. O que houve foi data aprazada, apenas data 
aprazada para o exame da consulta. Mas vamos ao 
exame do recurso.

O SR. DEPUTADO NÉLIO DIAS – Sr. Presiden-
te, pela Liderança do Partido Progressista. Foi feito o 
requerimento e foram pedidas as 5 sessões. Foram 
pedidas as 5 sessões e foram aprovadas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Não. Não chegou a ser aprovado o reque-
rimento, informa a Secretaria. Houve um entendimen-
to. 

O SR. DEPUTADO MENDES RIBEIRO FILHO 
– No olho, até quarta-feira.

O SR. DEPUTADO NÉLIO DIAS – Cinco ses-
sões. 

O SR. DEPUTADO MENDES RIBEIRO FILHO 
– Até quarta-feira, e eu tenho testemunhas, várias. Mas 
tudo bem. É assim, é assim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – O entendimento era para votar hoje. Nós 
fomos até ouvir a fita ontem. A fita dizia o seguinte: foi 
apresentado – podemos até ouvi-la depois da aprecia-
ção do recurso. A fita dizia o seguinte: “apresentado o 
requerimento por adiamento de 5 sessões. Entretanto, 
tendo havido acordo, ficará para a próxima quarta-feira, 
com votação nominal”. O acordo foi aprovado, mas não 
se chegou a votar o adiamento – isso consta da fita. 
Mas, de qualquer maneira, é a matéria em seguida.

Vamos, agora, ao Recurso 229/05, do Deputado 
José Dirceu, Representação nº 38, de 2005, “recurso 
interposto nos termos do art. 14, inciso VIII, do Código 
de Ética e Decoro Parlamentar, referente aos autos do 
Processo nº 04/05 do Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar (Representação nº 38/05”. Relator: Deputado 
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Darci Coelho. O parecer é pelo provimento. Foi conce-
dida vista conjunta aos Deputados Alex Canziani, Almir 
Moura, Ann Pontes, Fernando Coruja, Inaldo Leitão, 
Isaías Silvestre, Ivan Ranzolin, João Fontes, José Men-
tor, Juíza Denise Frossard, Luiz Eduardo Greenhalgh, 
Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, Paulo Magalhães, 
Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, 
Vicente Arruda e Zenaldo Coutinho, em 19 de outubro 
de 2005. A Deputada Ann Pontes apresentou voto em 
separado em 25-10-2005. 

Deputado Darci Coelho, eu vou conceder a pa-
lavra a V.Exa. depois dos Deputados que já pediram 
inscrição. V.Exa. deseja fazer alguma intervenção? 

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Não, seria 
só para relembrar os fatos levantados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Pois, não. V.Exa. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Nós esta-
mos examinando um recurso contra ato do Conselho 
de Ética, que não acolheu o pedido de retirada de uma 
representação feita por partido político. A tese do voto 
foi no sentido de que o partido político, como pessoa 
de direito privado, pode retirar a representação até a 
instauração da ação penal, do processo penal, ou nome 
que se queira dar. E o entendimento é de que o Con-
selho de Ética funciona como órgão investigatório, não 
com função de julgamento, tanto que pode arquivar a 
investigação, no curso, se entender que não há prova. 
Por conseguinte, não é órgão jurisdicional, porque, se 
fosse jurisdicional, ele estaria subtraindo competência 
constitucional do Plenário. Só quem julga é o Plenário. 
O Conselho de Ética investiga. Então, o entendimento 
é que a instauração da ação se dá perante a Mesa, 
por conseguinte, poderia ser retirada a representação. 
Esta é a tese, e se discute a natureza do processo de 
cassação. O País já entendeu que há uma semelhança 
do impeachment, é o julgamento político de um crime 
parecido com o crime de responsabilidade, tirado o 
caráter administrativo, por uma razão muito elemen-
tar: não há hierarquia de um Deputado em relação a 
outro. Se não há hierarquia, não há que se falar em 
processo disciplinar e em processo administrativo. É 
um processo político de natureza jurisdicional atípico. 
Essa é a tese.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Muito obrigado, Deputado Darci Coelho.

Vamos iniciar a discussão de acordo com a lista 
de inscrição. O primeiro inscrito é o Deputado Fernan-
do Coruja, que também apresentou voto em separa-
do. Está sendo copiado o voto em separado de V.Exa. 
para distribuição. 

Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Sr. 
Presidente, Srs. Parlamentares, nós estamos apre-
ciando o voto do Deputado Darci Coelho a respeito de 
um recurso do Deputado José Dirceu, que se insurgiu 
contra o ato do Conselho de Ética, que impediu a re-
tirada da Representação nº 38/05.

Entendendo o Sr. Deputado José Dirceu que o 
PTB havia retirado a representação, esta se tornaria 
inócua, ou não teria mais efeito, em função de que o 
PTB poderia retirar a representação. E nós estamos 
aqui discutindo então esse recurso.

O eminente Deputado Darci Coelho alega, entre 
outras coisas, o fato de que poderia ser sustado o pro-
cedimento deste processo, ou eventual procedimento, 
em função de que não haveria começado a fase judicial 
no caso; e de que essa fase judicial, tendo em vista a 
Constituição, só começaria no plenário da Casa; e de 
que aquilo que ocorre no Conselho de Ética é na ver-
dade uma fase investigatória, correspondendo a um 
inquérito policial, ou outra dessa natureza. 

Socorre-se o Deputado Darci Coelho do Código 
de Processo Penal, alegando que, antes de oferecida 
a denúncia, poderia ser retirado esse processo.

Nós temos de ver, primeiro, se nesse caso cabe 
algum tipo de analogia. Ora, no Direito Penal é larga-
mente conhecido que não comporta analogia, embora 
no Processo Penal se aceite que a analogia pode ser 
utilizada. A analogia, como instrumento de preencher 
as lacunas do Direito, é prevista na própria Lei de In-
trodução ao Código Civil. O art. 4º estabelece que, 
quando a lei for omissa, o juiz utilizará a analogia, os 
costumes e os princípios gerais do Direito. Então, há 
previsão expressa no Código Civil, que é utilizado lar-
gamente para o preenchimento de lacunas, na doutrina 
jurídica pátria, para utilizar a analogia quando a lei for 
omissa. Não é o caso.

Nós temos previstos no caso vários dispositivos 
disciplinando essa situação fática. Não há, portanto, 
no meu entendimento, lacuna para se utilizar analogia. 
É preciso usar aquilo que é explícito e o que o próprio 
Regimento do Conselho de Ética se posiciona em re-
lação ao caso.

Determina, no seu art. 6º, que ao Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar compete processar os 
acusados, nos casos e termos previstos no art. 13. 
Continua no art. 14 tratando novamente em processo 
disciplinar instaurado pelo Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, na forma desse artigo. No seu inciso II, 
trata de Deputado acusado. No art. 16, de processos 
instaurados. No § 1º do art. 16, trata de processo, e lar-
gamente vai falando de processos de várias ordens.

Então , ao se instalar o Conselho de Ética na 
Câmara dos Deputados, votou-se aqui um Regimento 
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Interno, por meio de um decreto legislativo, que está 
previsto no art. 59 da Constituição como lei, no sen-
tido estrito, porque o art. 59 determina quais são as 
espécies legais no Brasil – emenda constitucional, lei 
complementar, lei ordinária, medida provisória, lei de-
legada, resolução e decreto legislativo. 

A Constituição prevê que ninguém está obrigado 
a fazer nada senão em virtude de lei. Mas o Conselho 
de Ética é uma lei, claramente é uma lei. Portanto, não 
há a menor hipótese de existir lacuna nesse caso. Para 
mim, há previsão clara, inequívoca e límpida de que o 
processo começa no Conselho de Ética. 

Estamos, no meu entendimento, em uma fase 
judicial. Alega-se que estaria em um processo de in-
vestigação. Em determinado instante dando a entender 
que tudo que for investigatório ocorre antes da fase 
judicial. Também não me parece correto esse raciocí-
nio. É evidente que no processo judicial há o processo 
investigatório. Não é o fato de ouvir testemunhas, não 
é o fato de procurar provas que remete um instante 
para uma fase pré-processual. Não. Nós estamos, no 
Conselho de Ética, em uma fase processual. 

O art. 55 da Constituição explicita, no § 4º, que 
“A renúncia de Parlamentar submetido a processo 
que vise ou possa levar à perda do mandato, nos ter-
mos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as 
deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º”. Ora, 
é evidente que, no caso específico, o Deputado José 
Dirceu já está submetido a um processo. Não há lacu-
na. Pode-se encaminhar no sentido de outras linhas 
de raciocínio – várias outras citadas pelo Deputado 
Biscaia, pelo Deputado Roberto Magalhães -, como a 
de que estamos tratando aqui do chamado interesse 
público e não de um interesse privado. Pode-se cami-
nhar no sentido de discutir se essa é uma ação penal 
incondicionada, que, portanto, a Constituição previu 
que apenas o Ministério Público pode oferecer a de-
núncia. Mas, no caso específico, há previsão de que 
a Mesa e os partidos políticos podem oferecer a de-
núncia por meio de uma representação. E que nesse 
caso, por meio de uma representação, poderia, antes 
do oferecimento da denúncia, retirar a representação. 
Não é o caso. As denúncias já foram oferecidas por-
que essas pessoas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Um momentinho, Deputado.

Peço aos senhores que, por favor, façam silêncio, 
para que o Deputado Fernando Coruja possa pros-
seguir na leitura do seu voto em separado e oferecer 
os argumentos de interesse de todos os membros da 
Comissão.

Com a palavra o Deputado Fernando Coruja.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Deputado 
Fernando Coruja, V.Exa. poderia me dar um aparte?

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Vou 
lhe dar o aparte.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Entende 
V.Exa. que o Conselho pode arquivar o inquérito, a 
peça informativa, se durante o curso não se encon-
trar prova?

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Bom, 
esta foi uma questão debatida nesta Comissão, e a dis-
cussão era exatamente essa. O fato de alguém poder 
ou não arquivar, não significa, no meu entendimento, 
não quer dizer que não estamos na fase judicial.

No meu entendimento, e aí concluindo a minha 
linha de raciocínio, nós temos um direito material e um 
direito formal. É claro que o direito formal se faz neces-
sário para que se defenda os direitos individuais, para 
que se defenda o direito do cidadão, para que se de-
fenda aquele direito que está no art. 5º. Agora, o direito 
formal não pode cair em formalidades, absolutamente 
desnecessárias à compreensão do processo.

Aqui, temos uma situação absolutamente cla-
ra, pelas circunstâncias colocadas, porque os juízes 
desse tribunal, que é a Câmara dos Deputados e o 
próprio Conselho de Ética numa fase preliminar, vão 
encaminhar de uma forma ou de outra este proces-
so ao plenário. O Sr. Deputado José Dirceu vai ter a 
chance de ver, votado pelos seus pares, o desenlace 
deste processo. 

Então, acho que esta Comissão esqueceu-se, às 
vezes, de filigranas que não vão ofender o direito de 
ninguém, porque houve ampla defesa, o contraditório, 
o Deputado José Dirceu lá esteve e várias testemu-
nhas se pronunciaram. 

Não devemos cair no formalismo e devemos en-
caminhar para rejeitar este recurso, por aqueles ar-
gumentos que levantei aqui e por outros argumentos 
levantados por Deputados em voto separado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Obrigado, Deputado Fernando Coruja.

A segunda inscrita é a ilustre Deputada Juíza 
Denise Frossard. S.Exa. tem a palavra.

A SRA. DEPUTADA JUÍZA DENISE FROSSARD 
– Sr. Presidente, Sr. Relator, meus pares, em síntese, o 
que pretende o recorrente é a declaração de nulidade. 
São duas as pretensões dele: a declaração de nulidade 
do ato do Conselho de Ética, que aprovou a resposta 
da Consultoria Legislativa, e a reforma da decisão do 
Conselho de Ética, que indeferiu o pedido do Partido 
Trabalhista Brasileiro de retirada da representação.

Para isso e curiosamente, relendo o pedido do 
recorrente, Sr. Presidente, verifiquei que a tese por 
ele defendida no recurso é da absoluta supremacia 
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do partido em relação ao próprio Estado. Tese essa 
perfeitamente aceitável nos países onde vigora o so-
cialismo. Mas no Brasil outra é a realidade política e 
econômica. Isso é importante frisar.

Segundo a vigente Constituição brasileira, aqui 
vigoram a democracia social, como modelo político, 
e o capitalismo, como modelo econômico. A tese do 
Sr. José Dirceu, portanto, fere de morte os princípios 
fundamentais da República, declarados sobre o art. 
1º da Constituição Federal, quais sejam: a soberania 
constituída, que é exercida pelo Legislativo, Executivo e 
Judiciário; a democracia e a juridicidade, que tipificam 
o Estado Democrático de Direito.

No Brasil, é bom que se diga, o partido político 
representa os interesses, as aspirações de uma parcela 
da sociedade, da população, e não de toda a popula-
ção, como pretende o recorrente. Aqui o que vige é o 
pluralismo político, que está lá no art. 17 da Constitui-
ção Federal. Não há partido único, nem totalitarismo, 
graças a Deus. O Congresso Nacional, e não o partido 
político, é que representa a Nação brasileira e encarna 
o Estado na produção do Direito. 

Portanto , é com centro nisso que vou responder 
ao recurso que foi impetrado.

 Sr. Presidente, uma parte que não foi levantada 
até aqui nem pelo ilustre Relator é a questão da legi-
timidade do recorrente.

Ocupa o pólo ativo deste processo um partido 
político, pessoa jurídica. No pólo ativo , o PTB; no pólo 
passivo, está o Parlamentar, que é pessoa física.

O direito de desistir, Deputado Darci Coelho, 
concordo que cabe exclusivamente a quem propôs a 
ação, a representação, ou a reclamação, como queira; 
só o titular do direito de ação, de representação ou de 
reclamação, ou seja, o autor da demanda, tem pode-
res próprios para desistir, para se retratar. No presente 
caso, portanto, é direito exclusivo do Partido Trabalhista 
Brasileiro, autor da representação que ocupa legitima-
mente o pólo ativo da relação processual.

Ora, o legitimado é ele, Partido Trabalhista. O 
indeferimento se deu a um pedido dele, Partido Tra-
balhista; o legitimado, portanto, para recorrer é ele, 
Partido Trabalhista, e ele não recorreu. Essa preliminar 
é absolutamente intransponível. Ou nós vamos julgar 
todas as regras de Direito...

Então, o Partido Trabalhista quedou-se inerte, 
conformou-se com a decisão do Conselho de Ética ao 
deixar de exercer esse direito que ninguém pode exer-
cer por ele. O PTB conformou-se, tacitamente, com a 
decisão do órgão julgador de primeiro grau, que é o 
Conselho de Ética. Em conseqüência, a relação pro-
cessual manteve-se intacta.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Deputada, 
permita-me aparteá-la?

A SRA. DEPUTADA JUÍZA DENISE FROSSARD 
– Com muita honra, Deputado Darci.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Está se 
entendendo que o Deputado José Dirceu já é acusado. 
No meu ponto de vista, ele ainda é apenas indiciado 
no inquérito.

A SRA. DEPUTADA JUÍZA DENISE FROSSARD 
– Vou chegar a essa parte em que eu infirmo exata-
mente isso.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Segundo 
entendimento, o partido já desapareceu: estão aqui 
acusado e acusador. A partir do momento em que o 
Conselho seja julgador... Eu acho que ele é polícia, é 
delegado de polícia.

Agora, o entendimento de V.Exa. é o contrário.
A SRA. DEPUTADA JUÍZA DENISE FROSSARD 

– Já chego lá, Deputado. Meu entendimento é o con-
trário e já vou provar por quê. Senão, V.Exa. estaria 
certo.

Então, Sr. Presidente, a relação processual está 
intacta. O representado pessoa física não pode substi-
tuir o representante pessoa jurídica nessa relação. Qual 
a conseqüência disso? É que o recurso não pode ser 
conhecido. Acatando-se essa tese, não pode ser co-
nhecido, eis que interposto por quem não é o titular do 
direito que se diz violado. Esse é o primeiro ponto.

Mas há ainda uma questão preliminar, Sr. Pre-
sidente, e eu arguo aqui 3. A segunda diz quanto às 
normas, a falta de incidência quanto às normas. O re-
corrente deixou de citar as normas que alega terem 
sido contrariadas e que serviriam de estribo ao recurso. 
O inciso VIII do art. 14 do Código de Ética exige que o 
recorrente cite os preceitos legais que afirma terem sido 
violados. O único dispositivo legal que ele citou não diz 
respeito ao mérito da causa e refere-se à deliberação 
do Conselho a respeito de um parecer da Consultoria 
Legislativa da Casa. Cuida-se de ato distinto autônomo, 
vinculado à função legislativa e não à função judicante 
do órgão fracionário, o Conselho de Ética.

O recorrente pretende a declaração de nulidade 
desse ato do órgão fracionário por isso. A omissão no 
recurso quanto a normas que poderiam ter relação 
com o mérito decorre da inexistência de norma cons-
titucional ou legal que atribua autoridade aos partidos 
políticos. Os partidos políticos não integram a estrutura 
de poder do Estado – repito. Eles têm personalidade 
jurídica de Direito Privado, sim, como diz o nosso Re-
lator, mas com todas aquelas ressalvas que eu aqui fiz 
de que não representam a Nação brasileira. 

Assim, Sr. Presidente, ao recusar a retratação 
do Partido Trabalhista Brasileiro, o Conselho de Ética 
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exerceu a soberania popular de que se acha investido, 
e a exerceu em sintonia com o ordenamento jurídico 
em vigor no País, porque é o Congresso Nacional, e 
não o partido, que representa a Nação. 

Inexistência de nulidade, Sr. Presidente. Ainda 
uma terceira questão preliminar. 

Como fundamento do pedido de reforma da deci-
são, o recorrente invoca apenas o art. 4º do Regimento 
do Conselho de Ética e Decoro, combinado com o art. 
43 do Regimento Interno desta Casa, para sustentar 
a nulidade do ato que aprovou o parecer sobre a im-
possibilidade legal de retratação do representante no 
curso do processo. Passo a fazer algumas considera-
ções acerca disso, Sr. Presidente.

No bojo deste processo, apenas ao representante, 
PTB, e não ao representado – reitero – cabia o direito 
de pedir a nulidade desse ato, que diz respeito ao pe-
dido de retratação dele PTB, ao seu exclusivo direito 
de desistir da representação, dele PTB. 

O referido ato aprovado pelo Conselho de Ética 
não confere ao representado o papel de substituto 
processual do representante. Repise-se. 

Sr. Presidente, vou traçar um exemplo com os 
tribunais judiciários. 

A exemplo dos tribunais judiciários, o tribunal 
parlamentar, ao examinar este caso concreto, fixou 
parâmetros de interpretação de certas normas para 
os casos semelhantes no presente e no futuro. 

Apesar de formulada mediante procedimento 
inadequado, vou examinar a questão da nulidade, que 
não cabe, porque feita por quem não é parte legítima. 
Ainda assim vou examiná-la, para evitar a alegação 
de cerceamento de defesa e dar ensejo a protelações. 
Ainda mais: embora não caiba, vou dizer o que acho 
da questão da nulidade.

O Presidente do Conselho de Ética não é o autor 
da matéria que foi ali produzida, como afirma o recor-
rente, Deputado José Dirceu. Quem é o autor daquela 
peça é a Consultoria Legislativa, que emitiu parecer na 
forma do art. 278 do Regimento Interno desta Casa. 
Essa resposta a uma consulta é que foi aprovada pelo 
Conselho de Ética. A matéria aprovada é de autoria 
dos consultores legislativos e não do Presidente do 
Conselho. E foi aprovada por todos. Inexistiu, portanto, 
qualquer impedimento legal ao comando da sessão do 
Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar por seu 
Presidente, o Deputado Izar. O parecer da Consultoria 
Legislativa, apesar de seu embasamento jurídico, não 
tem força determinante, é bem verdade. 

O Conselho de Ética – e agora respondo ao Re-
lator – poderia contrariá-lo, se assim o entendesse. O 
parecer é peça auxiliar do julgador. O amparo jurídico 
da decisão recorrida está na Constituição, no Código 

de Ética e no Código de Processo Penal, motivo pelo 
qual deve ser mantido. Não há qualquer nulidade a ser 
pronunciada. Também por esse aspecto o recurso não 
merece conhecimento.

Então , só para fazer uma síntese das questões 
prejudiciais que impõem o arquivamento sem conheci-
mento do mérito, falta legitimidade ao recorrente, que 
é o representado. A Constituição Federal não outorga 
ao partido político a supremacia institucional que pre-
tende o recorrente. Há ausência no presente caso dos 
requisitos do inciso III, art. 14, do Código de Ética, e 
não existe nulidade alguma a ser pronunciada. Então, 
o recurso não pode ser conhecido e deve ser arquiva-
do sem apreciação do mérito. 

Sr. Presidente, agora quero responder ao nosso 
Relator. Estou rouca, então peço a compreensão dos 
meus pares. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputada Juíza Denise Frossard, eu já apelei 
diversas vezes para o Plenário, mas nossos eminen-
tes pares, além dos demais presentes, a exemplo dos 
jornalistas, não conseguem permanecer em silêncio, 
para que possamos ouvi-la. 

Peço mais uma vez a atenção dos presentes.
V.Exa. tem a palavra, Deputada Juíza Denise 

Frossard, para suas conclusões.
A SRA. DEPUTADA JUÍZA DENISE FROSSARD 

– Sr. Presidente, eu só peço que depois me levem para 
o hospital, porque minha voz está indo embora.

No que tange ao mérito, o recurso não merece 
melhor sorte. Ele merece ser improvido. Temos de 
entender, em primeiro lugar, a natureza do processo. 
Estou respondendo ao Relator, o Deputado Darci. Este 
processo não deve, sem o devido cuidado, ser classifi-
cado como político, nem como sui generis. O Brasil está 
organizado como Estado Democrático de Direito, e a 
atividade governamental deve se pautar por regras de 
Direito, segundo os princípios da legalidade, da justiça 
e do devido processo legal. Daí porque o processo, no 
âmbito de quaisquer dos Poderes da República, tem 
de ser sempre jurídico, isto é, deve seguir regras de 
Direito. A decisão proferida é que pode ter motivação 
política. Isso significa, a exemplo do que acontece nos 
Tribunais de Júri, por exemplo, que os Deputados, na 
função de julgadores – Deputada Zulaiê Cobra, V.Exa. 
é uma brilhante advogada de júri -, podem até deci-
dir contra a prova dos autos no intuito de absolver o 
acusado, mas jamais poderão condená-lo sem prova. 
Para absolver os Deputados pode não haver provas, 
eles usam a justiça do coração; mas, para condenar, 
é preciso seguir a justiça da razão.

Nisso consiste o que se convencionou chamar de 
julgamento político, longe, pois, do puro arbítrio.
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A investigação, Deputado Darci, não desnatura o 
processo, nem é exclusiva do inquérito. Ela faz parte 
do processo parlamentar, administrativo ou judicial. A 
instrução processual é modalidade de investigação, 
sob a batuta da autoridade parlamentar. Julgamento 
político, pois, implica processo jurídico.

O nome do processo em apreciação, que se quer 
chamar de processo de cassação, não me parece ri-
gorosamente correto, do ponto de vista técnico. Mas 
o art. 10 do Código de Ética e Decoro Parlamentar 
prevê a disciplina entre nós – assim como o magistra-
do segue a sua -, estabelecendo penas de censura, 
suspensão regimental etc. e tal. Isso é disciplina. O 
nome “processo de cassação” não se afigura correto. 
Essa denominação indica, no meu modo de ver, um 
prejulgamento, o que não é o que de melhor se pode-
ria pretender.

Concordo com o digno Relator quanto à seme-
lhança entre o processo parlamentar por quebra do 
decoro e o processo parlamentar por crime de res-
ponsabilidade. Ambos visam ao mesmo fim: apurar a 
responsabilidade política dos acusados. A diferença 
é que os Deputados respondem perante sua própria 
instituição, enquanto as autoridades do Executivo e do 
Judiciário respondem perante o Legislativo. 

Concordo ainda com o Relator quanto à inexis-
tência de hierarquia entre os Poderes, ou entre os 
Parlamentares.

Quanto aos Deputados, embora independen-
tes como agentes de soberania, estão submetidos à 
Constituição , podem ser processados e julgados por 
seus pares no órgão fracionário, que é o Conselho de 
Ética e no plenário da Câmara. Com todo o respeito 
ao doutrinador trazido pelo Relator, a diferença entre 
processo disciplinar do funcionário público e o processo 
disciplinar do Parlamentar não está no caráter punitivo 
deste e no caráter hierárquico do processo do funcio-
nário. Ambos têm caráter punitivo. A diferença é que a 
responsabilidade do Parlamentar não é tão-somente 
funcional, mas também política, Deputado Darci. A 
exigência de conduta ética acompanha o Deputado 
dentro e fora do Congresso.

Quanto ao decoro, o Deputado só se livra das re-
gras deontológicas da instituição parlamentar quando 
ele se livra do mandato. Ele não se livra antes disso. 
Pois bem, Sr. Presidente. O processo disciplinar ins-
taura-se pela Mesa, pelo partido político ou por qual-
quer cidadão. Em todos esses casos instaura-se o 
processo no Conselho de Ética. E aí eu respondo ao 
Deputado Darci: no Conselho de Ética já se instaura o 
processo disciplinar com o momento do recebimento 
da petição inicial. Já havia, portanto, sido completada 
a relação processual.

Sr. Presidente, concluo que há o processo, há 
a questão de ordem pública, que a representação é 
irretratável, porque já havia o processo instaurado, in-
disponibilidade do Direito, e, por isso, no mérito, tam-
bém é pela rejeição do recurso e apresento o voto em 
separado. 

Muito obrigada.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Presi-

dente, peço a V.Exa. que limite o tempo de cada Depu-
tado que apresentar o voto em separado. Como são 
muitos votos em separados, estou vendo que há mais 
uns 3, fora os que já estão apensados. Seria bom...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Nobre Deputado João Fontes, seguirei estri-
tamente o que prevê o Regimento. Cada Parlamentar 
tem o direito de fazer o uso da palavra por 15 minutos. 
Cumprirei, repito, o Regimento.

São 20 Parlamentares inscritos, cada um dispõe 
de 15 minutos, ou seja, serão 300 minutos, o que equi-
vale a 5 horas. Apenas solicito às Sras. Deputadas e 
aos Srs. Deputados que não utilizem os 15 minutos e, 
mais do que isso, que, por favor, não ultrapassem o 
prazo regimental, como foi o caso da Deputada Juíza 
Denise Frossard.

A SRA. DEPUTADA JUÍZA DENISE FROSSARD 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. DEPUTADA JUÍZA DENISE FROSSARD 
– Sr. Presidente, é uma questão de Direito tão relevante 
e importante que desejo ouvir todas as considerações 
dos meus pares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Está certo. Mas faço um apelo aos Depu-
tados para que, em cada uma das intervenções, res-
peitem o prazo regimental.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO – Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MA-
GALHÃES NETO – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que 
solicite a todos que façam silêncio, pois está muito 
difícil de escutá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Também faço um apelo nesse sentido. Em 
último caso, para facilitar nosso trabalho, posso pedir 
que todos se retirem. Peço ao pessoal das televisões 



01578 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

também que façam silêncio. Tenho certeza de que se 
não houver transmissão, a reunião será mais rápida.

O próximo inscrito é o Deputado Roberto Ma-
galhães.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA – Sr. Presi-
dente, na linha de V.Exa., apelo aos colegas para que 
respeitem o prazo regimental, pois temos de nos ater 
também à Ordem do Dia. 

Que se possa inclusive iniciar a discussão da ma-
téria para não ser novamente adiada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Está certo.

Com a palavra o Sr. Deputado Roberto Maga-
lhães.

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES 
– Sr. Presidente, nobres Deputadas e Deputados, a 
questão suscitada tem origem na representação por 
conduta incompatível com o decoro parlamentar mo-
vida perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamen-
tar pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB contra o 
Exmo. Deputado José Dirceu, em 29 de julho de 2005. 
Tal iniciativa deu origem ao Processo nº 04/05. 

Em 21 de setembro de 2005, quase 3 meses de-
pois, o PTB encaminhou ao Presidente do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar requerimento com o 
objetivo de retirar a representação movida pelo par-
tido. O Conselho, a esse propósito, aprovou parecer 
normativo no sentido de que o processo disciplinar 
contra Parlamentar “torna-se, a partir da instauração, 
indisponível”. Ou seja, após a instauração do processo, 
descabe, segundo o parecer, a retirada ou a desistên-
cia da representação formulada. 

O Deputado José Dirceu apresentou recurso 
perante esta Comissão com o objetivo de que seja 
declarada a nulidade do parecer normativo e, assim, 
reformada a decisão que indeferiu o pedido do PTB 
de retirada da representação.

Em outras palavras, pretende a anulação do pro-
cedimento já decorrido e em fase de conclusão pela 
decisão do Plenário no Conselho de Ética. 

A legitimidade da retirada ou a desistência de 
qualquer procedimento guarda, como regra, íntima vin-
culação com os interesses em disputa. Ou seja, caso 
envolva interesse público, da sociedade ou das institui-
ções, o processo tem prosseguimento, independente 
da vontade das partes. Trata-se de reflexo do princípio 
da supremacia do interesse público sobre o privado. 

É o que ocorre, nessa linha, com o procedimento 
da ação direta de inconstitucionalidade, que, em face 

de sua finalidade precípua de defesa da Constituição, 
inadmite desistência após sua propositura (cf., art. 5º 
da Lei nº 9.868, de 1999). É o que deflui dos ensina-
mentos do Ministro Gilmar Mendes, ilustre integrante 
da Suprema Corte: 

“(...) Não obstante não se reconhece aos 
órgãos legitimados para desencadear o proces-
so de controle abstrato de constitucionalidade 
qualquer poder de disposição. 

O bundesverfassungsgericht” – o tribu-
nal federal alemão – “decidiu, a propósito, que 
a desistência formulada pelo requerente não 
acarretava, necessariamente, a suspensão 
do processo. O pedido representaria, nesse 
contexto, um simples impulso externo (...), um 
instrumento deflagrador do processo objetivo 
de controle. ‘O requerimento é indispensável 
– diz Söhn – para a instauração do processo, 
não para o seu desenvolvimento, uma vez 
que o princípio do pedido foi satisfeito com a 
simples apresentação do requerimento’”. (cf. 
Controle de constitucionalidade: aspectos ju-
rídicos e políticos. São Paulo: Saraiva, 1990, 
p. 251)”. 

A indisponibilidade dos instrumentos de contro-
le abstrato de constitucionalidade é ainda asseverada 
pelo eminente Ministro Celso de Mello: 

“O processo de controle normativo abstra-
to rege-se pelo princípio da indisponibilidade. A 
questão pertinente à controvérsia constitucio-
nal reveste de tamanha magnitude que, uma 
vez instaurada a fiscalização concentrada de 
constitucionalidade, torna-se inviável a extinção 
desse processo objetivo pela só e unilateral 
manifestação de vontade do Autor.

O relevo jurídico, político, social e admi-
nistrativo do tema submetido ao poder de con-
trole in abstracto do Supremo Tribunal Federal 
justifica, por si só, a impossibilidade proces-
sual de admitir-se a validade da desistência 
da ação direta. (cf. voto proferido na ADIN MC 
892-7/RS, Relator: Ministro Celso de Melo, in 
DJU de 07 de novembro de 1997)”.

Pergunto: se é assim com os processos de de-
fesa da Constituição, por que não será também com 
os processos que visam à defesa do conceito e da 
dignidade dos Poderes da República?

O mesmo ocorre no processo penal, onde a pro-
positura da ação penal pública não pode ser objeto de 
desistência, a exemplo da representação do ofendido 
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após o oferecimento da denúncia. É o que determinam 
os arts. 25 e 42 do Código de Processo Penal.

Ainda na mesma linha de raciocínio, diga-se que 
no processo criminal a pretensão punitiva, quando exer-
cida no interesse da sociedade – e é normalmente o 
que ocorre -, impede que, após apresentada a ação 
penal – análogo, no presente caso, à instauração do 
processo de cassação por incompatibilidade do decoro 
parlamentar -, possa haver retirada ou desistência do 
processo. Sobre o assunto, é insigne o magistério de 
Magalhães Noronha:

“A representação é irretratável, soa o 
art. 25. Tem o dispositivo toda a procedência. 
O Ministério Público não age em nome do 
ofendido. A ação pública é a regra, porém, às 
vezes, por motivos que serão expostos no nú-
mero seguinte a lei deixa a iniciativa a cargo 
do ofendido, seja oferecendo ele queixa-crime, 
seja formulando representação (...)”.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO – Sr. Presidente, perdoe-me, mas estou 
ao lado do Deputado Roberto Magalhães e não consi-
go ouvi-lo. Realmente está difícil ouvi-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado, V.Exa. viu que já fiz apelo várias 
vezes para que façam o mínimo de silêncio, mas os 
Deputados não estão colaborando.

O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Sr. Presi-
dente, vou ousar discordar de V.Exa. Em vez de pedir 
o mínimo de silêncio, peça o máximo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Obrigado, Deputado Nelson Trad.

Peço o máximo de silêncio aos presentes, para 
que se possa ouvir o Deputado Roberto Magalhães. 
A colaboração das Sras. e dos Srs. Deputados é es-
sencial.

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES 
– Sr. Presidente, não fico preocupado por não ouvirem 
a leitura do meu voto em separado, mas pelo fato de 
que, quem vem aqui para conversar e não para ouvir, 
não está interessado no julgamento e não deveria es-
tar aqui. Isso é o que me preocupa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – V.Exa. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES 
– Vou agora dispensar certas citações, uma vez que 
nem V.Exa. nem o meu companheiro de partido, Anto-
nio Carlos Magalhães Neto, estão me ouvindo.

A correta analogia com o processo penal, no caso, 
não pode, porém, ser deturpada. Considerar – como 
pretende o nobre Relator – que o momento da instau-
ração da ação é o encaminhamento do parecer e do 

projeto de resolução à Mesa Diretora mostra-se, à toda 
evidência, inadequada. O mesmo se dá com o paralelo 
traçado entre o parecer e a peça acusatória.

Claramente, o momento do oferecimento da ação 
é a instauração do processo no Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar, instante em que eventual renúncia 
do acusado passa a não produzir mais efeitos, segun-
do norma que invoco, não por aplicabilidade mas por 
similitude, do §4º do art. 55 da Constituição, em relação 
aos Deputados que renunciam depois de o processo 
de cassação ter sido instaurado, quando já não podem 
mais fugir às conseqüências da decisão final.

Identificar o parecer do Conselho com a peça acu-
satória também não guarda afinidade com a boa técnica. 
Evidentemente, a peça acusatória deve ser de autoria 
das autoridades habilitadas pela Constituição (Mesa 
Diretora e partidos políticos) para mover processo por 
conduta incompatível com o decoro parlamentar. Supor 
que o próprio Conselho de Ética é o acusador constitui 
indevida mutação constitucional, pois desconsidera as 
escolhas do Constituinte em nome de interpretação 
extravagante do Regimento Interno.

O Conselho de Ética não toma partido, mas emite 
juízo de valor. Tanto que o processo não é inquisitório 
e, sim, contraditório, assegurado à parte acusada ou 
indiciada o direito de ampla defesa.

A supremacia do interesse público sobre o priva-
do, no presente caso, fica ainda mais evidente ao se 
contemplar a ratio que informa o já citado §4º do art. 
55 da Constituição.

De outra parte, alega-se no expediente recursal 
– inclusive citando o eminente Deputado Ricardo Izar, 
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamen-
tar – que o Regimento Interno é omisso acerca da dis-
ponibilidade das representações formuladas em face 
de conduta parlamentar indecorosa. O nobre Relator 
compartilha de tal ponto de vista ao se socorrer da 
analogia para suprir a referida lacuna.

Ora, se omissão existe, ela não autoriza concluir 
que os partidos políticos podem, durante o curso dos 
trabalhos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 
desistir ou retirar as representações que ofereceram. 
Nesse sentido, irrepreensível a conduta do Conselho, 
ao fixar critério normativo subsidiário a reger não ape-
nas o presente caso, mas também todos os demais 
que vieram a ocorrer. Cumpriu fielmente, nesse ponto, 
a sua função de esclarecer questões relativas a ma-
térias de sua competência, nos termos do art. 6º, IV, 
do Código de Ética e Decoro Parlamentar. E, nessa 
tarefa, teve como preocupação a preservação da ima-
gem e da dignidade da Câmara dos Deputados. Seu 
parecer revela claramente que, prevalecendo a tese 
da disponibilidade das representações partidárias, “o 
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Conselho de Ética e Decoro Parlamentar poderia se 
transformar em instrumento de barganha, de chanta-
gens e conchavos políticos de interesse do represen-
tante”, e não do interesse maior do Parlamento e da 
democracia brasileiros.

Sr. Presidente, nobres Deputadas, nobres Depu-
tados, tive oportunidade de ouvir votos brilhantes, a 
exemplo dos apresentados pela eminente Deputada 
Juíza Denise Frossard e pelo eminente Deputado Fer-
nando Coruja – e incorporo muitas das suas afirma-
ções. S.Exa., com a sua clareza, com a sua serenidade, 
mostrou que nem se precisaria apelar para o método 
analógico, a fim de integrar norma jurídica e resolver 
problemas de lacuna.

Mas, se o Presidente do Conselho e o próprio 
Conselho, que aprovou o parecer, entenderam que ha-
via lacuna, o caminho já está percorrido. Não importa 
se há ou não lacuna. Se não há, tudo bem; se há, está 
preenchida, integrada a norma jurídica que não tinha 
a plenitude desejada.

Li o voto de outros colegas. A Deputada Ann Pon-
tes, por exemplo, chega à conclusão de que todos que 
até agora se pronunciaram, mas por caminho muito 
simples. S.Exa. faz analogia com o processo adminis-
trativo de maneira muito objetiva e competente. Para-
benizo S.Exa. por isso.

Finalmente, Sr. Presidente, se o silêncio não 
nos ajudou, pelos menos nos estimula e nos anima o 
número de votos em separado apresentados, o que 
revela o interesse e a responsabilidade daqueles que 
integram esta Comissão de Constituição e Justiça e 
Cidadania, que já presidi nos anos 90 e que hoje V.Exa. 
tem a honra de presidir. Comissão que é, nesta Câma-
ra, referencial de debates sérios e responsáveis e de 
serviços prestados ao Parlamento brasileiro.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Roberto Magalhães, agradeço a 
V.Exa. a intervenção em que bem assinala a impor-
tância da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania e de suas deliberações.

Com a palavra o próximo orador inscrito, Depu-
tado Antonio Carlos Magalhães Neto.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
procurarei ser econômico nas minhas considerações 
e – quem sabe? – não dispor dos 15 minutos que 
regimentalmente me são concedidos, até porque, à 
medida que o debate avança, a nossa tarefa se torna 
cada vez mais difícil.

Imaginem o que seja suceder, nesta argumenta-
ção, aos pareceres aqui proferidos brilhantemente pelos 
Deputados Fernando Coruja, Juíza Denise Frossard, 

e agora, em particular, pelo meu colega de partido 
e referência para o Parlamento brasileiro, Deputado 
Roberto Magalhães.

Inicialmente, Sr. Presidente, gostaria de trazer 
à consideração desta Comissão reflexão que fiz de 
ontem para cá. Vejo que mais uma vez a Comissão 
de Constituição e Justiça dá exemplo ao Congresso 
Nacional. Tenho absoluta certeza de que todos aqui 
sustentarão o seu posicionamento, de que defenderão 
as suas teses desprovidos de qualquer conotação po-
lítico-partidária. Enfrentaremos aqui o debate jurídico 
como tem de ser feito, como é da responsabilidade da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da 
Câmara dos Deputados.

E apresento o primeiro argumento à considera-
ção de V.Exa., que faz referência direta à compreensão 
da natureza dos procedimentos legislativos. Discordo, 
data maxima venia, daqueles que fazem analogia com 
os procedimentos judiciais, sobretudo com o processo 
penal; e daqueles que fazem analogia com os proce-
dimentos administrativos.

Entendo que os procedimentos legislativos têm 
natureza própria, distinta de todos os demais, até por-
que a sua formulação respeita lógica que não pode ser 
aplicada e muito menos estendida aos demais Pode-
res. E não é por outro motivo que a nossa Constitui-
ção consagra a separação dos Poderes, conferindo 
competência a cada um deles. Talvez por isso mesmo 
os procedimentos legislativos dêem espaço a lacunas 
mais expressivas do que os demais procedimentos, la-
cunas essas que devem ser preenchidas sempre que 
estamos diante de situações em que as respostas não 
são prontamente alcançadas.

Dito isso, com todo o respeito que tenho ao Depu-
tado Darci Coelho, discordo de S.Exa. quando, em seu 
voto, faz analogia com o procedimento jurisdicional, 
especialmente com o processo penal. O processo de 
cassação de mandato por quebra de decoro parla-
mentar tem natureza legislativa e a ele não se pode 
nem se deve aplicar qualquer princípio que venha a 
vigorar no procedimento jurisdicional, especialmente 
no processo penal.

Essa, então, seria a minha primeira considera-
ção.

A segunda consideração, Sr. Presidente, aqui 
muito bem sustentada pelo Deputado Roberto Maga-
lhães em seu voto, que tive o prazer de subscrever, faz 
referência à legitimidade de retirada ou de desistên-
cia da representação. E é impossível fazer a análise 
desta legitimidade sem se debruçar sobre a matéria 
em exame. 

Por exemplo: um Deputado pode apresentar pro-
jeto de lei e, eventualmente, no curso da análise desse 
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projeto, quando não trate de interesse público, na mi-
nha opinião ele tem legitimidade de propor a retirada 
ou de desistir do projeto que apresentou. Mas, sempre 
que houver interesse público envolvido, é irretratável 
a provocação. 

Nesse caso, há inequívoco envolvimento de in-
teresse público. Feita a representação por um partido 
político, ela deixa de ser de propriedade daquele mes-
mo partido e passa a ser de propriedade da institui-
ção, que tem o dever de dar seguimento à análise da 
matéria provocada.

Então, há claramente indisponibilidade. Não te-
nho dúvida disso. Nesse caso, como disse o Depu-
tado Roberto Magalhães, há supremacia do interesse 
público em detrimento do interesse privado. Está em 
jogo a discussão de tema que repercute na socieda-
de. É concernente a interesses da coletividade e não 
de um partido. Como disse a Deputada Juíza Denise 
Frossard, partido é parte.

Seguindo na argumentação, quero mais uma vez 
discordar do nobre Relator da matéria, quando identifica 
o parecer do Conselho de Ética como peça acusatória. 
Não é. A peça acusatória é o ato de provocação do 
Conselho de Ética, neste caso a representação apre-
sentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro. 

Poderia ser outra a peça acusatória: o encami-
nhamento da Mesa. Por exemplo: a peça acusatória 
poderia ter origem, como ocorreu, em relatório fruto 
de trabalho investigativo de Comissão Parlamentar 
de Inquérito. Porém, é ato da Mesa. Ao existir a peça 
acusatória, o Conselho de Ética tem o dever de pro-
ceder à instrução do processo, de respeitar todos os 
princípios do devido processo legal, da ampla defesa 
do contraditório, e de dar amplas condições para que 
o acusado ou o denunciado sustente a sua tese. A 
partir daí, formar-se-á convencimento, fruto do enten-
dimento da maioria daquele Conselho, que vai servir 
de orientação, de indicação, para o julgamento defini-
tivo e derradeiro, procedido pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados. 

Sr. Presidente, para cumprir a promessa que fiz 
a V.Exa., gostaria de citar rapidamente como último ar-
gumento, para finalizar esta breve intervenção, aquilo 
que disse o Deputado Roberto Magalhães ao final do 
seu voto. Faço questão de repetir que o Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar poderia transformar-se em 
instrumento de barganha, chantagens e conchavos 
políticos de interesse do representante. 

Recorro a questões práticas. Imaginem V.Exas. 
os inconvenientes da autorização de desistência ou 
da renúncia de representação feita por partido políti-
co. Não podemos deixar o Conselho de Ética à mercê 
de interesse partidário. Não podemos submetê-lo ao 

ânimo desta ou daquela agremiação. Sabemos que os 
interesses partidários mudam de acordo com o avan-
çar da cena política. O Conselho de Ética, órgão da 
Câmara do Deputados, talvez um dos mais importan-
tes, não pode estar sujeito à mudança de humor dos 
partidos, que representam partes; que, por conjunturas 
as mais distintas, podem chegar a entendimentos, a 
acordos, mas que não podem superar o dever maior 
daquele Conselho de proceder à instrução e à análise 
de eventual processo disciplinar por quebra de decoro 
parlamentar.

Sr. Presidente, havendo uma provocação, ins-
taura-se o processo, ouvem-se as testemunhas. Mas, 
quando o Conselho está prestes a chegar à fase final 
do processo, depois de meses de trabalho dos senho-
res membros, de repente, o partido político é autori-
zado a desistir daquela provocação. É inconveniente 
absurdo que não pode ser aceito nem absolutamente 
recepcionado pela Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania.

Com todo o respeito que devo ao Deputado Darci 
Coelho – e sei que S.Exa. está respeitando as suas 
convicções jurídicas; que tem história na Casa para 
tanto -, não posso concordar com o seu parecer. Pe-
los argumentos aqui expostos, votarei contrariamente, 
acompanhando o voto vencedor, que acho será fruto 
do entendimento da Maioria desta Comissão de Cons-
tituição e Justiça.

Não há outro caminho a não ser o do apoio ao voto 
vencedor, contestando-se a tese do Deputado Darci 
Coelho e dando plenos poderes ao Conselho de Ética 
para que faça o esperado pela sociedade brasileira, 
mas que deve ser exigido pelo Congresso Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Muito obrigado, Deputado.
Deputada Sandra Rosado, V.Exa. tem a palavra. 

(Pausa.) V.Exa. declina da inscrição? Muito obrigado.
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, V.Exa. tem 

a palavra por 15 minutos.
O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHAL-

GH – Sr. Presidente, colegas Deputados, talvez seja 
eu o primeiro a falar em socorro ao voto do Deputado 
Darci Coelho. E abstraio o fato de o Deputado José 
Dirceu ser o recorrente. Na condição de Parlamentar 
e de membro da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, considero a matéria importante porque 
o Regimento da Casa e o Regimento do Conselho de 
Ética são omissos nessa parte. Quem disse isso não 
fui eu, mas o próprio Presidente do Conselho de Ética, 
na sessão do dia 20 de setembro de 2005. Aberta a 
sessão, S.Exa. disse o seguinte: 
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“Nós estamos sabendo, pela imprensa, 
que há uma possibilidade muito grande de o 
PTB ingressar com um pedido aqui no Conse-
lho para a retirada dos processos dos Depu-
tados José Dirceu e Sandro Mabel. Eu me 
apressei em pedir um parecer a essas asses-
sorias, que foi entregue aos Srs. Deputados. Eu 
gostaria de lê-lo agora. Posteriormente indico 
o Deputado Nelson Trad para vir até a Mesa 
e ser o Relator desta matéria agora. 

Na realidade, nós não nos estamos an-
tecipando a um requerimento, a um pedido. 
Como verificamos que o nosso Regimento 
é omisso,” – repito: “como verificamos que o 
nosso Regimento é omisso” – “há necessidade 
de termos uma norma neste Conselho de Éti-
ca. Imaginem os senhores se, no meio de um 
processo, alguém pede a retirada (...)”.

Esse trecho se encontra à pág. 23 do avulso. 

Quem reconhece a omissão do Regimento da 
Casa e do Regulamento do Conselho de Ética em re-
lação a este caso é o próprio Presidente do Conselho 
de Ética, o Deputado Ricardo Izar.

Não gostaria que a Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania se debruçasse sobre este re-
curso, que analisasse a situação específica do recor-
rente. Gostaria que analisasse o recurso porque, da 
decisão sobre esse recurso se fixará, por intermédio 
desta Comissão, jurisprudência, caminho, resultado 
para outras hipóteses semelhantes. E já teremos pa-
recer a respeito. Essa é a primeira consideração.

Sr. Presidente, estamos vivendo uma crise política 
no País. Há em funcionamento na Câmara dos Depu-
tados 3 CPMIs, além do trabalho do Conselho de Ética 
e da Corregedoria. E, fora dela, da Polícia Federal e 
do Ministério Público. Estamos há 5 meses envolvidos 
com essa questão. Do ponto de vista do decoro parla-
mentar, tenho notado que a honra de muitos colegas 
tem sido atacada injustamente pelo televisionamento 
direto das reuniões, o que faz com que as disputas 
políticas se multipliquem pela mídia, antecipando o 
processo eleitoral do ano vindouro.

Tenho visto em todos os partidos da Casa, inclu-
sive no meu, homens de bem, sérios, honestos, serem 
achincalhados com a maior facilidade, serem despre-
zados seus procedimentos, seus direitos à ampla defe-
sa, ao contraditório, ao princípio constitucional de que 
ninguém é culpado até que se prove o contrário.

Há desrespeito às regras elementares da Cons-
tituição, segundo as quais as pessoas só podem ser 
consideradas culpadas mediante processo em que lhes 
seja assegurada ampla defesa e direito ao contradi-
tório por meio de provas lícitas, o que remete a cada 

Parlamentar membro das CPMIs e do Conselho de 
Ética a obrigação de fazer da nossa Constituição, do 
Regimento Interno, do Regulamento do Conselho e de 
tantos outros textos legislativos o apanágio, a bússola 
da sua conduta. Essa é uma questão importante.

O Deputado José Dirceu já está julgado: foi con-
denado perante a opinião pública. S.Exa. está passan-
do por situação de achincalhe nacional, independen-
temente do que fez ou não fez. E nós estamos, data 
venia, fazendo com que o ajuste do julgamento político 
na Câmara e no Senado seja adequado ao julgamento 
das ruas, ao clamor público e da imprensa. 

Sei que o que estou falando envolve dificulda-
de política e pessoal muito grande, porque nós esta-
mos discorrendo sobre assunto que já está julgado 
ou decidido pela opinião pública nacional. Portanto, 
qualquer um de nós que der provimento ao parecer 
do Deputado Darci Coelho será achincalhado e enxo-
valhado, como S.Exa. foi desde o dia em que leu aqui 
o seu parecer.

Não nutro amizade pelo Deputado Darci Coelho. 
Não é S.Exa. uma das pessoas com quem tenho maior 
intimidade, nem quando fui Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. Mas quero lou-
var a sua coragem. S.Exa. tem o entendimento de uma 
tese que beneficia o recorrente. Mas, como a legislação 
interna é omissa, Deputada Juíza Denise Frossard, vai 
servir de jurisprudência daqui por diante para qualquer 
um de nós, nesta ou em outra Legislatura. 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, neste caso, não tem de se dividir entre a base 
aliada do Governo e a Oposição. Há que se analisar 
a questão do ponto de vista do Direito interno, da 
nossa Casa, na hipótese em que há omissão decla-
rada pelo próprio Presidente do Conselho, Deputado 
Ricardo Izar. 

Não considero, Sr. Presidente, que haja entre nós 
achincalhe pelo posicionamento de um Relator sobre 
determinada matéria em função do conteúdo de seu 
voto. O Deputado Darci Coelho, desde a semana pas-
sada, é achincalhado. Aqui se ameaçou obstaculizar 
as votações da CCJC, se o parecer de S.Exa. fosse 
mantido. Aqui se disse publicamente que o parecer de 
S.Exa. tinha consistência jurídica duvidosa e absoluta 
inconsistência política. Aqui se disse que o parecer de 
S.Exa. foi parcialíssimo.

Esse não é o papel da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. Não é assim que se trata um 
Relator deste Parlamento. Todos têm o direito de ana-
lisar a matéria, de dar o voto e submetê-lo à aprecia-
ção da Comissão, sem os freios da pressão popular, 
o achincalhe, o julgamento antecipado ou negativo. 
Não aceito isso. 
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Quero me solidarizar com S.Exa., pessoalmen-
te, e com qualquer outro Parlamentar desta Casa pelo 
exercício do direito de opinar livremente, na condição 
de Relator, de Presidente, de integrante deste Parla-
mento, com independência, mesmo que isso arroste 
a opinião pública; mesmo que, com isso, haja a possi-
bilidade de noticiário negativo. 

Ouvi os Deputados Fernando Coruja, Juíza De-
nise Frossard, o mestre Roberto Magalhães, o meu 
amigo Antonio Carlos Magalhães Neto. Não concordo 
com S.Exas. E quero ter o direito de expor isso. 

Se o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
fosse Juizado de Instrução, teria de dar parecer fi-
nal sobre a questão. Ele não é Juizado de Instrução. 
Funciona como preparador de um inquérito. Ao final 
da instrução, do inquérito, da investigação, ele pode 
mandar arquivar o caso. Não é obrigado a denunciar 
o acusado, para que o processo vá ao plenário. 

Há ações de iniciativa pública. Na área criminal, 
a ação é de iniciativa da Justiça Pública, quando vem 
por meio de denúncia feita pelo Ministério Público. Essa 
é irretratável. A Justiça não pode desistir nem mandar 
arquivar o caso. O juízo final é o de mérito. 

Há outras ações, entretanto, Sr. Presidente, que 
se procedem mediante representação ou queixa. São 
as ações penais privadas. E, para que elas adquiram 
o conteúdo público da irretratabilidade, o represen-
tante tem de confirmar a representação em juízo. É 
essa a tese que defendeu o Deputado Darci Coelho. 
S.Exa. disse que, na Câmara dos Deputados, também 
se procede por analogia. Quando a representação é 
feita pela Mesa Diretora, é irretratável desde o início, 
porque aí se chama requisição. E, quando a represen-
tação é feita por partido político, colegas, entendo que 
pode ser retratada. 

O PTB, no dia do depoimento do Deputado José 
Dirceu, na condição de testemunha, ao Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, no processo que se movia 
contra o ex-Deputado Roberto Jefferson – na minha 
opinião, para intimidar antecipadamente a testemu-
nha -, protocolizou essa representação. Tratava-se do 
objetivo político de constranger a pessoa que ia de-
por minutos depois, sobre o processo movido contra 
o ex-Deputado Roberto Jefferson. Depois que esse 
processo foi submetido ao Plenário, e foi cassado o 
seu mandato, o partido retirou a representação. Mas, 
antes de retirá-la, anunciou a intenção pela imprensa. 
Aliás, é o que se faz hoje no Brasil: antes do ato jurídi-
co perfeito se dá o ato do noticiário perfeito. E, quando 
se chegou à análise do pedido de retirada, já se havia 
produzido parecer anterior. 

Aqui está o Deputado Nelson Trad, que conheço 
há mais de 30 anos, desde o caso do Pe. Gentel, e 

por quem tenho o maior respeito. Vi chegar, em algum 
momento, o Deputado Ricardo Izar, que, perdoem-me, 
não poderia ter presidido a reunião do Conselho de 
Ética em que foi analisado o parecer da assessoria. 
Sabe por quê, Deputada Juíza Denise Frossard? Por-
que é do Conselho essa situação.

A SRA. DEPUTADA JUÍZA DENISE FROSSARD 
– Qual é o tempo, Sr. Presidente?

O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHAL-
GH – Estou marcando o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, V.Exa. 
esgotou o seu tempo. Quinze minutos já se passaram. 
Peço a V.Exa. que conclua o seu pronunciamento.

O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHAL-
GH – Sr. Presidente, na leitura deste relógio, comecei 
a falar às 11h47min. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Foi anotado aqui o horário de 11h36min.

O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHAL-
GH – Vou encerrar, Sr. Presidente, porque não quero 
tirar a oportunidade dos outros Parlamentares. 

Determina o art. 4º do Regulamento do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar:

“Art. 4º Ao Presidente do Conselho, além 
do que lhe for atribuído neste regulamento, 
competem, no que couber, as atribuições 
(...): 

§ 1º A reunião do Conselho não poderá 
ser presidida por Autor ou Relator da matéria 
em debate”. 

Quem era o autor? Quem era o Relator? 
A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – A Con-

sultoria.
O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREE-

NHALGH – Não, Deputada. A Consultoria pode até 
elaborar o voto, mas quem responde pela Relatoria 
é V.Exa. A Consultoria Jurídica da Câmara é que faz 
os nossos pareceres , mas os responsáveis por eles 
são os Deputados.

E V.Exa. há de me perdoar, mas esse é um equí-
voco bisonho, no mínimo. Quem pediu o parecer foi o 
Presidente do Conselho, Deputado Ricardo Izar. Quan-
do S.Exa. submeteu ao Conselho de Ética o parecer 
feito pela Consultoria Jurídica, presidiu a reunião, em 
desacordo com o §1º do art. 4ª do Regulamento da-
quele órgão. 

Para encerrar, Sr. Presidente, pergunto: só o 
PTB tinha legitimidade para recorrer? O representado 
não tem o direito de recorrer? É parte legítima para 
recorrer?
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A SRA. DEPUTADA JUÍZA DENISE FROSSARD 
– Não sucumbiu.

O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHAL-
GH – Não há sucumbência, Deputada Juíza Denise 
Frossard. V.Exa. tem alta competência jurídica. Perdoe-
me, mas não sabe de tudo, embora saiba muito.

Em função de quê V.Exa. diz que o recorrente não 
tem capacidade postulatória para recorrer à Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, Deputada?

A SRA. DEPUTADA JUÍZA DENISE FROSSARD 
– O recorrido é que não tem!

(Intervenção fora do microfone. Inaudí-
vel.)

O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREE-
NHALGH – Deputada Zulaiê Cobra, a Deputada Juíza 
Denise Frossard é uma das pessoas que mais admiro. 
Permita-me V.Exa. dizer que, neste caso, estou em de-
sacordo com a Deputada Juíza Denise Frossard. Não 
a estou ofendendo, mas apenas debatendo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Eu asseguro a palavra ao Deputado Luiz 
Eduardo Greenhalgh. 

Deputada Zulaiê Cobra, não houve aparte, e a 
palavra está com o Deputado Luiz Eduardo Greenhal-
gh para concluir a sua exposição.

O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHAL-
GH – Obrigado, Sr. Presidente.

O PTB solicitou a retirada da representação. O 
que esperava o investigado? Que o processo voltas-
se à Mesa Diretora – e acho que era isso o que de-
veria ser feito -, que enviaria o parecer da Comissão 
processante de inquérito novamente ao Conselho de 
Ética. Era o que deveria acontecer, na minha opinião. 
Se isso não foi feito pelo Conselho de Ética, é legíti-
mo o recurso.

Há capacidade postulatória, há condições de re-
curso. Tanto é que está sendo julgado aqui hoje. Enten-
do que são consistentes os argumentos do Deputado 
Darci Coelho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Muito obrigado, Deputado Luiz Eduardo 
Greenhalgh.

O próximo orador inscrito é o Deputado Alceu 
Collares. Tem V.Exa. a palavra.

Deputada Zulaiê Cobra, peço a V.Exa. que cola-
bore, pois o Deputado Alceu Collares vai fazer uso da 
palavra neste momento.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES – Sr. 
Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania vive momento histórico de grande im-
portância. Vimos aqui o desfile de grandes entendi-

dos no campo do Direito, principalmente do Direito 
Processual. Vimos, sem dúvida alguma, a brilhatura 
de mestres do Direito.

Algumas considerações, como a do Relator, Depu-
tado Darci Coelho, sem dúvida alguma têm muita pro-
fundidade na interpretação ou na hermenêutica do 
mundo do Direito. Eu até quero cumprimentá-lo por ter 
sido escolhido, coincidentemente, Relator de matérias 
de extrema complexidade. Isso mostra que tem sorte 
porque domina com profundidade o saber jurídico.

Evidentemente, nós temos o direito de discor-
dar, em alguns casos, ainda que o façamos sem mui-
ta veemência, sem muita eloqüência e, provavelmen-
te, sem muito saber. O Direito, acima de tudo, é bom 
senso, são os fundamentos da razoabilidade. O resto 
é interpretação política, aproveitado o conhecimento 
que alguns têm.

O Deputado Darci Coelho foi Relator, ontem, de 5 
processos. Todos aprovados, sem dúvida alguma pela 
forma competente como foram elaborados. 

Eu quero discordar do parecer que S.Exa. apre-
sentou durante o “trem da alegria de 1970”, relativo aos 
Ministros dos Superiores Tribunais – se me permitir , 
e com este também. 

Esta não é decisão jurídica. A questão aqui é po-
lítica. Ou vão dizer que a Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania não pode também decidir 
politicamente? Nós estamos vendo o esforço que fa-
zem algumas pessoas para salvar alguém que está se 
afogando. E, para o afogado, qualquer tipo de madeira 
serve; qualquer coisa que bóie; até o que nós estamos 
imaginando. (Risos.)

Eu vou votar contrariamente ao recurso do Depu-
tado José Dirceu pela responsabilidade que teve pelos 
atuais escândalos ocorridos na Nação brasileira! Eu 
tenho consciência de que estou votando contra o culpa-
do pela deformação do PT, até então o mais poderoso 
partido do País. Teve o poder e não soube usá-lo. 

S.Exa. que vá se abraçar com Waldomiro Diniz, 
quando quiser! Vou votar contrariamente. Não quero 
mais tempo. E sei que as emissoras de televisão, sain-
do daqui, vão mostrar apenas 1 minuto ou 2 minutos 
dos nossos pronunciamentos. Eu não preciso delas. E 
já fiz no passado o que estão fazendo hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Obrigado, Deputado Alceu Collares.

O Deputado Paulo Afonso é o próximo orador. 
S.Exa. também dispõe de 15 minutos regimentais.

O SR. DEPUTADO PAULO AFONSO – Sr. Pre-
sidente, colegas Parlamentares, antes da minha ma-
nifestação sobre o tema, vou me permitir fazer obser-
vação sobre o que disse o Deputado Luiz Eduardo 
Greenhalgh há pouco.
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Admiro e respeito S.Exa. Eu ouvi com profunda 
emoção, diria até, o que disse o Deputado Greenhal-
gh sobre este momento de turbulência política e sobre 
como são tratados os homens públicos que, por esta 
ou aquela razão, viram-se envoltos nesse processo de 
denúncias e acusações.

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, eu concor-
do em gênero, número e grau com as suas palavras 
de alerta, com as suas palavras firmes em defesa do 
direito constitucional das pessoas de preservação da 
imagem, da reputação e de não serem condenadas 
sem provas.

Tudo isso me calou fundo porque, não faz muito 
tempo, eu vivi algo muito semelhante. Com emoção, 
sem qualquer outro sentimento, esclareço que, quem 
procedia da forma com que V.Exa. hoje condena hoje; 
quem estava na frente desse processo era exatamente 
o Partido dos Trabalhadores. A condenação preliminar; 
a execração pública; a condenação a todo custo que 
causa dano e dor eu vivi, eu sofri, eu experimentei, 
da parte daqueles que hoje enfrentam a mesma si-
tuação. Vejam V.Exas. como o mundo dá voltas e tem 
as suas ironias.

Mas, antes que pensem que por causa disso trago 
comigo mágoa ou sentimento de vingança, quero deixar 
bem claro que, por ter passado o que passei, devido 
em grande parte ao PT, eu compreendo o sentimento 
da alma e do coração dessas pessoas.

Onde for, na Comissão de Justiça ou no plenário, 
estarei sempre na linha de frente para que ninguém, 
em hipótese alguma, seja condenado simplesmente 
pelo grito ou pelo discurso, por mais que já tenham 
condenado lá fora. É o que farei, porque sei o quanto 
dói passar por esse tipo de situação 

Ao contrário do que alguns poderiam pensar, 
não estou esperando a oportunidade da vingança ou 
do revanche. Esta é a oportunidade que tenho para 
demonstrar que, em situações como esta, nós temos 
de zelar pelos direitos mais básicos de todos. 

Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, eu vou tomar 
a liberdade de resgatar as palavras de V.Exa. porque 
elas me calaram fundo, a fim de que sejam uma das 
muitas lições que todos estamos aprendendo neste 
processo político. 

Sr. Presidente, desse ponto de vista que deixei 
bem claro, zelando com o maior rigor para que nin-
guém seja condenado pelo grito e pelo discurso, eu 
me debrucei sobre o tema que estamos analisando: o 
recurso do eminente Deputado José Dirceu.

Posso dizer aos colegas que tenho aprendido 
muitas coisas nesta Comissão, ouvindo sempre os 
pareceres bons, equilibrados, ponderados e oportunos 
do Deputado Darci Coelho. Mas tomo a liberdade de 

dizer, data venia, que não é o caso do presente parecer. 
Com certeza, não é. S.Exa. já se manifestou inúmeras 
vezes aqui e contou com a minha admiração e a minha 
concordância, mas deste efetivamente discordo. 

E, para não me alongar, esclareço que concor-
do com a manifestação preliminar da Deputada Juíza 
Denise Frossard. Confesso, Deputada, que havia pen-
sado sobre este tema, mas, como tinha passado ao 
largo dos muitos e competentes votos em separados 
apresentados pelos colegas, entendi que, talvez pela 
escassez de conhecimento ou por não ter a dimensão 
e a experiência de tantos colegas em termos jurídicos, 
carecia de fundamento a minha argumentação. Estou 
convicto quanto ao não-acolhimento do recurso por 
falta de legitimidade ativa do recorrente. 

Essa é opinião preliminar que apresento de pron-
to em razão de que carece o eminente Deputado José 
Dirceu da condição de pólo ativo desse recurso. En-
tendo que o Partido Trabalhista Brasileiro, pelos prazos 
estabelecidos, resignou-se e se conformou com a de-
cisão do Conselho de Ética, abrindo mão de qualquer 
recurso a esta Comissão ou a qualquer órgão da Casa. 
Portanto, entendo que não procede o recurso. 

No mérito, Sr. Presidente, também li com aten-
ção e cuidado o recurso e nele não encontrei um único 
argumento com um mínimo de consistência que me 
levasse a entender que tem a mais leve razão o emi-
nente recorrente. Pelo contrário. Os votos; o parecer; 
a manifestação do Deputado Nelson Trad no Conse-
lho de Ética; as manifestações de diferentes partidos 
políticos, de diferentes Parlamentares; todos abordam 
o tema sobre vários prismas e com bastante consis-
tência. De tal sorte que, do ponto de vista do mérito, 
não encontrei – e busquei – algo que sustentasse o 
acolhimento do recurso. 

E digo mais, Sr. Presidente, fazendo uma ob-
servação, agora política. O eminente Deputado Alceu 
Collares falou, do ponto de vista político, que nós fa-
zemos uma análise política. Pois, na minha opinião 
política, a estratégia do eminente Deputado José Dir-
ceu é equivocada, do ponto de vista político, quando 
utiliza de recursos e pareceres que têm um aroma de 
protelação.

Entendo justo que o cidadão possa se utilizar 
dos mais diferentes remédios jurídicos para defender 
o direito que julga possuir, mas quando isso começa a 
ter como único resultado a postergação e o adiamento, 
parece-me – é minha opinião, e estou colocando isso 
de forma muito sincera – que na outra ponta passa a 
enfraquecer o argumento de mérito da pessoa indicia-
da, porque se desenha a sensação de que o indiciado 
tem receio do mérito e procura trabalhar na forma.
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Lamento isso, porque vejo muita consistência na 
argumentação de mérito do Deputado José Dirceu, mas, 
ao mesmo tempo, percebo que no conjunto de pesso-
as ela parece se enfraquecer a cada dia, pelas várias 
frentes de protelação que são abertas nas diferentes 
instâncias, seja do Judiciário, seja do Legislativo.

Portanto, Sr. Presidente, concluo – creio dentro do 
tempo que me cabe – para dizer, em primeiro lugar, que 
não conheço do recurso por entender ilegítima a parte 
recorrente e, no mérito, deixo registrado meu voto, com 
muita clareza, contrário ao voto do eminente Relator. 
Isso não significando, em hipótese alguma, da minha 
parte, que esta manifestação signifique a análise do 
mérito que vamos fazer se for, evidentemente, dentro 
do procedimento que parece que se desenha, no ple-
nário da Câmara, quando, aí sim, cada um de nós, na 
sua consciência, fará a análise de mérito.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Muito obrigado, Deputado Paulo Afonso. 
Peço novamente – porque depois da última inter-

venção, obtivemos silêncio – aos ocupantes da parte 
do plenário que mantenham silêncio. Vamos prosseguir 
e ainda existem 12 Deputados inscritos.

Concedo a palavra ao Deputado Inaldo Leitão.
O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO – Sr. Presi-

dente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu gostaria de refor-
çar uma afirmação feita pelo Deputado Luiz Eduardo 
Greenhalgh de que estamos aqui e agora criando uma 
norma, que passará a valer doravante para quaisquer 
outras decisões do Conselho de Ética; portanto, não 
estamos aqui julgando um caso que diga respeito ao 
processo de perda ou não do mandato do Deputado 
José Dirceu.

Quando há omissão no Regimento Interno, cabe 
à CCJ, como está fazendo agora, fez e fará em outras 
ocasiões, decidir à luz da hermenêutica, da exegese, 
da melhor interpretação do Regimento Interno da Casa, 
sobre uma questão concreta, mas que tem como con-
seqüência a edição de uma norma, que, enquanto for 
ausente do Regimento Interno, do sistema normativo 
da Casa, essa norma será aplicada a tantas situações 
quantas se apresentem daqui para frente.

Portanto, temos essencialmente uma tarefa téc-
nica a desempenhar aqui, embora não se possa des-
prezar o conteúdo político da decisão que será tomada 
pela Comissão de Justiça.

A omissão do Regimento é matéria pacífica, a 
partir também da afirmação do Presidente do Conse-
lho de Ética, Deputado Ricardo Izar, com a chancela 
daquele Colegiado, de que há omissão no Regimento 
para disciplinar a questão de fundo que estamos discu-
tindo agora, que é saber se o partido, que representou 

contra um Parlamentar no Conselho de Ética pode , 
moto-próprio, retirar a representação e, portanto, fa-
zer cessar o andamento do processo naquele órgão 
colegiado.

Li atentamente a nota técnica encomendada pelo 
Presidente do Conselho de Ética à Assessoria da Casa 
e quero inicialmente, Sr. Presidente, rechaçar uma afir-
mação feita em um dos parágrafos da nota, que diz o 
seguinte: “A prevalecer essa tese, o Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamentar poderia transformar-se em 
instrumento de barganha, chantagens e conchavos 
políticos de interesse do representante”.

Representante é dito genericamente, qualquer 
partido representante.

Não posso admitir que o órgão guardião da ética e 
do decoro parlamentar possa presumir que os partidos 
políticos representados na Câmara Federal tenham o 
hábito de se transformar em instrumentos de barga-
nha, chantagens e conchavos. Essa a presunção que 
fica patente nessa afirmação constante dessa nota 
técnica, que foi adotada pelo Conselho, como sendo 
uma verdade, uma prática, a presunção de que os par-
tidos têm aqui o hábito de fazer chantagem, barganha 
e conchavos políticos. O meu repúdio...

O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Concede-
me V.Exa. um aparte?

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO – Logo mais 
Deputado Nelson Trad, com muito prazer.

Externo o meu repúdio a essa afirmação, a minha 
discordância, minha divergência veemente, esperando 
que o Conselho de Ética possa, em tempo oportuno, 
desfazer esse equívoco lavrado nos Anais do Conse-
lho de Ética e Decoro Parlamentar.

Aliás, vivemos momento realmente muito difícil, 
que é próprio de uma crise, que gera distorção de toda 
ordem. Vou citar um exemplo. O Deputado Jairo Car-
neiro, Relator do processo de cassação do Deputado 
Roberto Jefferson, afirmou que não restou provada a 
história do mensalão no Conselho de Ética. Opinou 
pela perda de mandato do Deputado Roberto Jeffer-
son, mas afirmando que essa história do mensalão não 
ficou provada, não houve comprovação da existência 
do mensalão.

O Conselho de Ética aprovou o parecer do Depu-
tado Jairo Carneiro na integralidade, na sua totalidade, 
dizendo que realmente não havia prova do mensalão, 
mas propondo a punição de perda do mandato parla-
mentar do Deputado Roberto Jefferson.

O Deputado Júlio Delgado, também do Conse-
lho de Ética, afirma que o Deputado José Dirceu é o 
chefe do mensalão. Se o Conselho de Ética disse que 
não tem mensalão, como é que pode ter um chefe? 
Essa é uma questão que o Conselho de Ética vai ter 
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de resolver no momento em que votar o parecer do 
Deputado Júlio Delgado. O Conselho não pode fazer 
uma afirmação hoje, de uma forma, e amanhã repetir 
afirmação contraditória, ou conflitante, colidente com 
a que foi adotada pelo órgão colegiado – não foi nem 
pelo Relator. O Relator afirmou, e o órgão aprovou o 
parecer do Deputado Jairo Carneiro.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Nobre 
Deputado Inaldo Leitão, V.Exa. me permite um apar-
te?

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO – Já o Depu-
tado Osmar Serraglio, Relator da CPMI dos Correios, 
disse que o mensalão existe, mas não periodicamente. 
Como é que mensalão pode não ser periódico?

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – V.Exa. 
me permite um aparte, Deputado Inaldo?

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO – Só um 
minutinho. Estou concluindo o raciocínio.

Como o mensalão pode não ser periódico? Se 
mensalão vem de mensal, se mensal vem de mês e 
mês é período de determinados dias, é claro que tinha 
de ser periódico. Poder-se-ia chamar de mesadão ou 
do que quisesse. Agora, dizer que o mensalão existe, 
mas não periodicamente, é uma outra contradição.

É dentro desse emaranhado de contradições 
que estamos vivendo, e é preciso que façamos o cha-
mamento do feito à ordem, para que os processos te-
nham curso sem inspirações estranhas aos objetivos, 
porque o que vamos decidir aqui ficará nos Anais da 
Casa, ficará como súmula, como decisão jurispruden-
cial da Comissão.

E é esse regramento que vamos votar aqui hoje 
que vai prevalecer amanhã para situações idênticas 
que possam ser criadas, sobretudo em relação ao 
Conselho de Ética, porque se a Comissão decidir que 
o partido não pode retirar representação, amanhã o 
Conselho de Ética não precisa mais consultar a Co-
missão, e tampouco ninguém vai recorrer de decisão 
que já está sumulada nos Anais da CCJ.

De outro modo, se a Comissão entender que 
o partido político que representou pode retirar a re-
presentação na fase de sua tramitação no Conselho 
de Ética, da mesma forma o Conselho de Ética não 
precisará mais recorrer à Comissão, ou através de re-
curso, a parte interessada, para saber qual a posição 
da CCJ que será tomada hoje em caráter definitivo, 
permanente. É claro que essa decisão pode ser mu-
tável até hoje.

Tenho divergência técnica com o parecer do Re-
lator, Deputado Darci Coelho. Eu não considero que o 
Conselho de Ética seja tribunal penal, nem vara crimi-
nal para que possamos comparar esse processo com 
a ação penal pública ou com a representação crimi-

nal, que assume caráter de ação privada e, depois de 
oferecida a denúncia, não pode sofrer interrupção no 
seu curso.

A representação se reveste de uma das moda-
lidades de proposição previstas no Regimento, que 
estabelece quais são as proposições que podemos 
utilizar: proposta de emenda à Constituição, projeto 
de lei, projeto de decreto legislativo, indicação, reque-
rimento.

E eu pergunto: o que é uma representação feita 
por um partido político no Conselho de Ética? Não é 
PEC, não é PL. É, na minha opinião, requerimento.

E vejam que os tipos de proposições que o Re-
gimento Interno estabelece que podem ser utilizadas 
pelo Parlamentar, constituem um rol é limitado, não 
é exemplificativo. Ele se esgota ali, é taxativo. Então, 
você tem da PEC à indicação, passando por projeto de 
resolução, projeto de lei, e aí você tem de classificar 
que tipo de proposição é essa que foi parar no Conse-
lho de Ética. É uma petição? É. É um requerimento? 
É um requerimento.

E no Regimento Interno está previsto, a partir do 
art. 100, que trata das proposições, que uma propo-
sição pode ser retirada a qualquer tempo por quem a 
propôs, por quem tem legitimidade para tomar a ini-
ciativa de propor e de retirar.

Então, associo-me mais ou menos à linha do 
Deputado Darci Coelho, no sentido de que partido 
político pode retirar representação, mas dentro do ra-
ciocínio de que temos de elencar essa petição no rol 
das proposições que podem tramitar aqui na Câmara 
dos Deputados.

Aliás, foi criada situação curiosa. Hoje temos no 
Conselho de Ética representação que não tem repre-
sentante, só tem representado, uma espécie de saci-
pererê, é um processo de uma perna só. O saci-pererê 
está um pouco compatível com a preferência do nosso 
Presidente Aldo Rebelo. Então, é uma representação 
sem representante.

Em socorro da tese de que o Conselho de Ética 
não é tribunal penal, não é câmara criminal, ele tam-
bém não pode nem punir. O papel do Conselho de 
Ética é disciplinar, tem como limite da sua atuação a 
possibilidade de propor. Propõe a punição, seja ela 
qual for, que vai dar a advertência, a suspensão até 
a perda do mandato ou o arquivamento do processo 
no plenário.

Mas a Constituição diz com meridiana clareza 
que quem julga o Parlamentar não é o Conselho de 
Ética, mas a Câmara. O Deputado é julgado pelo Ple-
nário da Câmara, como um Senador é julgado pelo 
Plenário do Senado. 

Estou preocupado com o tempo. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – V.Exa. dispõe de 2 minutos para concluir. 
V.Exa. começou às 12h11min e vai até às 12h26min

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO – Quero 
recorrer novamente a essa distinção que temos que 
fazer do papel do Conselho e do papel do Plenário. 

O Plenário julga o Parlamentar e o Conselho pro-
põe a punição ou o arquivamento. E quando propõe, ele 
elabora uma minuta de projeto de decreto legislativo, 
em cujo texto estão previstos a perda do mandato, a 
punição cabível ou o seu arquivamento. 

Portanto, é um órgão meramente propositivo. Ele 
sugere. Ele não decide pela perda do mandato. 

E aí temos que estabelecer uma linha de diferen-
ça muito grande entre o poder disciplinar que temos 
da função punitiva do Estado. Daí por que não posso 
falar aqui do interesse público de punir ou não punir um 
Deputado. O Deputado deve ser punido se ele incor-
rer em ofensa à conduta ética, ao decoro parlamentar. 
Seja quem for, tem que ser punido, mas não podemos 
extrair daí um tipo penal. 

Estamos tratando esse caso como se estives-
se configurado um tipo penal. Quem denuncia pela 
prática de uma infração penal é o Ministério Público 
e não nós. 

A própria CPI, quando conclui seus trabalhos, 
encaminha o resultado das investigações para o Mi-
nistério Público, que, querendo e em sendo o caso, 
configurado o ilícito penal, oferece a denúncia. Não se 
configurando a situação de infração penal, o Ministério 
Público não leva a cabo a denúncia. 

Portanto, na verdade, não estamos julgando um 
crime praticado por um Parlamentar. Estamos queren-
do saber se a conduta praticada por ele é compatível 
ou não com a ética e o decoro parlamentar.

Finalizando, Sr. Presidente, quero dizer que estou 
abstraindo completamente aqui a figura do Deputado 
José Dirceu, que virou uma espécie de Geni. Todo 
mundo quer jogar uma pedra no Deputado José Dirceu, 
em todo canto do Brasil. Não é só aqui no Parlamento. 
Quero dissociar completamente a manifestação que 
faço aqui, que é uma manifestação técnica, de tudo o 
mais, associando-me ao parecer do Relator, Deputado 
Darci Coelho, com as ressalvas que faz em relação a 
não considerar o Conselho de Ética um Tribunal Penal, 
nem uma Vara Criminal. 

Quero pedir desculpas aos que me pediram aparte 
porque o tempo realmente é curto para essa manifes-
tação e reafirmar meu voto com o parecer do Relator, 
Deputado Darci Coelho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Muito obrigado, Deputado Inaldo Leitão.

Com a palavra o Deputado João Fontes.

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, queria usar a minha 
fala para colocar estritamente o meu pensamento do 
ponto de vista técnico.

É claro que ouvi aqui algumas defesas que fu-
giram um pouco do aspecto do parecer do Deputado 
Darci Coelho para entrar no aspecto político. Esta é 
uma Casa política, e nada há de anormal em fazer-se 
intervenções. 

Acontece, Sr. Presidente, que conheço um pou-
co toda essa história e aqueles que agora atribuem à 
ditadura da imprensa essas denúncias feitas contra o 
Deputado José Dirceu. São aqueles mesmos que há 
4, 5, 10 anos cometeram vários erros nesse sentido, 
que enxovalharam a honra de cidadãos, e, no futuro, 
ficou comprovado que as denúncias não eram verídi-
cas, como foi o caso do Ibsen Pinheiro.

Quero dizer claramente que me estranha um pou-
co essas afirmações. Na realidade, a imprensa ajudou 
a apurar todo esse processo. Foi através da imprensa 
que muita coisa ficou apurada não só neste processo 
específico, como também em outros Governos. A im-
prensa tem este papel de informar. Às vezes, tem o de 
deformar. Mas, na maioria das vezes, ela tem ajudado 
na apuração desse processo, o que é relevante. 

Posso até dizer que me alinho nessa tese por-
que já fui vítima de todo esse processo. Há bem pouco 
tempo, fui expulso do Partido dos Trabalhadores sem 
sequer ter direito à defesa. Meu processo foi sumário 
porque apresentei uma fita em que o Presidente Lula, 
no meu Estado, chamava Sarney de ladrão. 

A Senadora Heloísa Helena foi expulsa do PT 
porque não tinha votado em Sarney para Presiden-
te do Senado. Achei que aquela decisão do partido 
de expulsar a Senadora Heloísa Helena era injusta e 
mostrei que ela não poderia votar num candidato que 
o próprio Presidente Lula chamava de ladrão. 

Não picotei a fita. A fita era original. Nada ficou 
comprovado que houvesse uma montagem daquela 
fita, mas fui expulso sumariamente e caí na desgraça, 
porque ainda tiveram a audácia de inventar muita coisa 
perante a opinião pública. Até foram dizer, Deputado 
Pauderney Avelino, que eu era filiado ao PFL. Arran-
jaram uma ficha do PFL para dizer que eu era filiado 
ao PFL, o que nunca fui na minha vida. Está aqui o 
Deputado Bosco Costa, que é do meu Estado. Ele sabe 
que nunca fui filiado ao PFL, e nunca serei. 

Mas quero puxar estritamente para o parecer do 
Deputado Darci Coelho, para dizer algo muito prático. 
Muito embora o partido político seja uma entidade de 
direito privado, as denúncias formuladas na represen-
tação do PTB não ficam somente precisas, inerentes, 
lastradas, com a denúncia contra o partido, como é 
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nas ações comuns de direito privado em que pode 
se retirar porque o prejudicado é aquela pessoa que 
está entrando com a ação. Esse caso é diferente. A 
representação contém várias denúncias de lesão ao 
interesse público, ao interesse do Estado, de tráfico de 
influência, de formação de quadrilha, de vários crimes 
cometidos contra a administração pública. 

Não pode uma entidade de direito privado retirar 
uma representação que não mais lhe pertence por-
que não é mais propriedade a representação do par-
tido político. Tanto é assim que, quando se entra com 
uma representação que chega ao Conselho de Ética, 
o Deputado não pode mais renunciar. O Deputado só 
pode renunciar ainda na Corregedoria. 

Como é que se vai dar satisfação à sociedade – é 
aquilo que está no próprio Regimento – da retirada de 
uma representação contra alguém que cometeu vários 
crimes? Se me chamassem ao Conselho de Ética, eu 
diria: Olhem, no dia 14 de março de 2003, o Sr. Waldo-
miro procurou-me no plenário da Câmara, em nome do 
Deputado José Dirceu, para eu retirar o requerimento 
de CPI para apurar as empresas elétricas. 

Eu não retirei, mas ele traficava. O Sr. Waldomiro 
andava no plenário da Câmara, em nome de José Dir-
ceu, fazendo tráfico de influência. Está claro e patente 
o pagamento feito ao Duda Mendonça. A Deputada 
Juíza Denise Frossard estava na CPMI dos Correios. 
O Duda Mendonça disse claramente lá que recebeu 
dinheiro no exterior, que José Dirceu sabia de tudo, que 
era feito acordo com Delúbio, com Sílvio Pereira. 

E quem conhece um pouco da história do PT 
como eu conheço sabe da vida de José Dirceu, que é 
stalinista, arrogante. O PT nunca fez nada durante os 
últimos 8 anos sem que José Dirceu soubesse, sem 
que José Dirceu perpetrasse todas as ações. Ele ga-
nhou todas as votações no campo majoritário, impri-
mindo a ditadura de uma maioria que ele implantou 
dentro do PT para aprovar aquilo que ele queria. O 
Presidente Lula ficava fora porque não gostava muito 
de trabalhar. Quem fazia isso era José Dirceu. Todo 
mundo sabe disso. 

Então, arquivar esse processo é também um ato 
político, concordo com o Paulo Afonso, com o Alceu 
Collares. Esse parecer, do ponto de vista ético, do pon-
to de vista da sociedade, precisa de uma resposta da 
Câmara dos Deputados. Tanto é assim que as informa-
ções contidas no parecer da Comissão de Ética não 
foram pedidas pelo Ricardo Izar, mas pelo Relator; o 
Ricardo Izar, na condição de Presidente, encaminhou 
à consultoria, posteriormente, o Deputado Nelson Trad 
deu parecer, que foi aprovado pelos demais pares. 

Quer dizer, trazer agora uma decisão diferente 
para a CCJ significa que esta CCJ passou a encam-

par o processo de impunidade nesta Casa. Então, não 
precisa apurar mais nada. É preciso deixar claro que 
não se pode tirar uma representação que está em cur-
so, em que existem vários crimes comprovados. Não 
é verdade o que o José Dirceu diz por aí, e no Roda 
Viva, que é um “Inocêncio”, e depois ele conserta e 
diz que é um inocente. Não é inocente, todo mundo 
sabe desse processo. Não tem nada aqui de pessoal. 
Estamos fazendo a análise do ponto de vista técni-
co. Se ele fosse inocente, eu diria aqui: olha, não há 
nenhuma procedência nessa representação, está-se 
cometendo uma injustiça. E todo mundo sabe que não 
é uma injustiça o que está se cometendo. 

Quem foi responsável pelas nomeações nos Cor-
reios, no Instituto de Resseguros, em Furnas? Quem 
sabia da história deste Governo era José Dirceu, que 
dava a última palavra. O Sílvio Pereira negociava com 
os partidos, ia ao Gabinete Civil e o José Dirceu re-
ferendava. Foi José Dirceu que negociou com o PTB 
os 20 milhões de reais não pagos. Teve aquele calote, 
daí ter surgido essa briga de quadrilha entre Dirceu e 
Roberto Jefferson. 

Então, Sr. Presidente, pelo que eu vi aqui dos 
votos em separado, inclusive de V.Exa., do muito bem 
posto pelo Deputado Roberto Magalhães, pela Depu-
tada Juíza Denise Frossard, pela Deputada Ann Pontes 
e por vários outros pareceres, é esse o entendimento 
que deve ser seguido: rejeitar o parecer do Deputado 
Darci Coelho, porque é inconsistente do ponto de vista 
técnico processual e de quebra do decoro. Se não for 
feito isso, aí sim, teremos de dar satisfação à socie-
dade. E é a ela mesma que temos de dar satisfação, 
como homens públicos e como políticos. Não é aos co-
legas, nem a corporativismo nenhum. E me assusta ver 
aqueles Deputados que enlamearam várias pessoas 
inocentes no passado virem agora chorar, dizer que o 
José Dirceu já está massacrado na opinião pública. 

Ora, “quem com ferro fere com ferro será ferido”. 
O José Dirceu está bebendo agora o veneno daquilo 
que ele empregou no Gabinete Civil, se achando, se 
arvorando de todo-poderoso e de que era capaz de 
tudo, e ninguém é capaz de tudo porque temos de 
esbarrar no muro daquilo que está configurado como 
crime na lei. 

Então, é o meu entendimento. Voto com o parecer 
de V.Exa., Deputado Antonio Carlos Biscaia e dos de-
mais Deputados que refutaram, que rechaçaram, que 
repeliram o parecer do Deputado Darci Coelho.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Muito obrigado, Deputado João Fontes.
O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. 
Presidente, não me esclareceram sobre se a decisão 
desta votação hoje tem efeito terminativo aqui nesta 
Comissão ou se está sujeita a recurso em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – O Regimento diz que não cabe recurso de 
recurso. Isso já é um recurso.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – A se-
mântica aí fica a bel-prazer. Estou perguntando se cabe 
recurso da decisão da votação aqui hoje, quer seja...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Eu vou responder a V.Exa. Não há previsão 
de qualquer recurso dessa decisão. Nós vamos enca-
minhar à Mesa o resultado da votação, assim como o 
Conselho de Ética encaminhará a deliberação a ser 
tomada amanhã, e a Mesa é que vai ou não submeter 
ao Plenário. Essa é uma questão que escapa a nossa 
competência.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS – Sr. 
Presidente, em complemento à questão levantada 
pelo Deputado Edmar Moreira, a resolução que a CCJ 
aprovou, – creio que há cerca de 1 mês – na consulta 
que foi formulada, tinha uma definição das decisões 
em recurso que seriam submetidas ao Plenário da 
Câmara. Ela estará contemplada na decisão que a 
CCJ aqui tomar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Maurício Rands, é um prece-
dente. Foi uma decisão tomada aqui por unanimidade 
no seguinte sentido: era a respeito do cabimento ou 
não de encaminhamento ao plenário das decisões do 
Conselho de Ética. 

O que foi aprovado ao parecer Mendes Ribeiro 
foi o seguinte: quando o Conselho de Ética opina pela 
cassação, obviamente vai a plenário. Da mesma ma-
neira que irá a plenário a decisão do Conselho de Ética 
pelo arquivamento, desde que a instrução já tenha-se 
realizado na sua deliberação final. 

Só não iria a plenário a questão que envolveu 5 
Parlamentares, em que a decisão do Conselho de Ética 
de arquivamento foi liminar. O Conselho de Ética disse 
que não havia qualquer fundamento para instauração 
do processo naquele órgão colegiado. Se ele determi-
nou o arquivamento inicialmente, não haveria por que 
submetê-lo ao Plenário. 

Nas demais hipóteses, qualquer que seja a de-
cisão do Conselho de Ética, pela cassação ou pelo 
arquivamento, a palavra final é do Plenário, como reza 
a Constituição Federal.

O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – Sr. Pre-
sidente, só para encerrar meu raciocínio, tendo em vista 

o esclarecimento que o senhor deu. Entendo que essa 
decisão de hoje, quer seja pela derrota do relatório, quer 
não, ela é muito importante, porque, isonomicamente, 
em todos os casos que se encontram sub judice no 
Conselho de Ética, a ação de investigação pode ser 
trancada, como está sendo pleiteado neste caso.

Então, é muito importante esta decisão que vai 
ser tomada hoje. E, de repente, já começo até a gostar 
desse relatório, porque, isonomicamente, o Conselho 
de Ética vai ficar atado. Todas as ações se encontram 
sub judice no Conselho de Ética também. Tendo em 
vista a decisão que for tomada hoje, nós vamos parar 
as investigações lá. Entendo dessa forma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Edmar Moreira, esse recurso é 
de uma questão procedimental unicamente. 

De todas as decisões finais do Conselho de Ética, 
o recurso cabe à Comissão de Constituição e Justiça. 
Como já houve recurso no caso do Deputado André 
Luiz, foi apreciado antes de ir a plenário. Houve recurso 
no caso do Deputado Roberto Jefferson, e provavel-
mente haverá recurso em todos os demais casos em 
que o Conselho opinar pela cassação. E a Comissão 
de Constituição e Justiça os apreciará, embora não 
tenha efeito suspensivo, se possível, antes do julga-
mento em plenário.

Peço novamente o máximo de silêncio, Depu-
tados Ivan Valente e Ivan Ranzolin, para que possa-
mos prosseguir.

O SR. DEPUTADO PAULO AFONSO – Sr. Pre-
sidente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Car-
los Biscaia) – Tem V.Exa. a palavra, Deputado Paulo 
Afonso.

O SR. DEPUTADO PAULO AFONSO – Sr. Pre-
sidente, quantos Parlamentares ainda estão inscritos? 
A inscrição ainda continua em aberto?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Ainda existem 11 inscritos e qualquer Depu-
tado que chegue ainda pode pedir inscrição. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – 
Pela ordem. Sr. Presidente.

Há algum requerimento solicitando encerramento 
da discussão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Não.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Concedo a palavra ao Deputado Sérgio 
Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de mais 
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nada, quero fazer elogio ao relatório do Deputado 
Darci Coelho pela sua forma, mesmo discordando do 
conteúdo. É um relatório objetivo. Não economizou 
nas citações. E segue uma linha lógica de raciocínio. 
Acho que deve ser encarado como modelo típico de 
relatório a ser debatido. 

A questão que estamos debatendo aqui são opi-
niões jurídicas. Todas têm um embasamento político, 
é verdade. Mas considero que o debate deve ser tra-
vado nesse terreno jurídico, com argumentos jurídicos 
respondendo a argumentos jurídicos. 

Dito isso, o comentário que faço sobre o voto do 
Deputado Darci Coelho é que S.Exa. seguiu a linha de 
buscar uma analogia, embora contestada pelo Depu-
tado Fernando Coruja ao afirmar que, no caso das nor-
mas do Conselho de Ética, não há lacuna para se usar 
analogia. Mas S.Exa. discute uma comparação entre o 
processo de cassação de mandato e o processo judicial 
ou o processo administrativo disciplinar. O Deputado 
afasta a analogia com o processo disciplinar, é bem 
verdade, porque, no caso do processo disciplinar, é 
explícito no Capítulo XIII, art. 51 que: “A desistência ou 
renúncia do interessado, conforme o caso, não preju-
dica o prosseguimento do processo, se a Administra-
ção considerar que o interesse público assim o exige”. 
Então, no caso do processo administrativo, não existe 
a hipótese de extinção do processo com a retirada da 
representação. Mas o Deputado Darci Coelho usa ar-
gumentos contra os quais não vou esgrimir, rejeitando 
analogia ao processo administrativo. 

Com relação à questão do procedimento penal, 
sintetizo as minhas divergências com o Deputado, 
porque S.Exa. faz uma separação, ou seja, considera 
que a instauração da ação se dá no plenário. É ali no 
plenário, segundo o Deputado, que vai haver a defesa, 
a apresentação de provas. Discordo disso. E me valho 
dessa discordância, porque acho ser questão fulcral – e 
é isso o que o Deputado afirma, claramente -, questão 
de síntese desse debate: o processo se inicia quando 
o Conselho de Ética recebe a representação ou o re-
querimento e designa um Relator, ou se inicia apenas 
quando o Plenário vai opinar? 

Ora, vou-me valer da decisão do Ministro Car-
los Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal, sobre 
processo que envolvia 6 impetrantes Parlamentares 
que consideraram não ter direito de defesa na Corre-
gedoria. O Ministro Carlos Ayres deu razão aos Par-
lamentares. Na decisão a que me refiro, S.Exa. assim 
se pronunciou: “Ainda não havia acusados, como até 
agora não há, pois tal qualificação subjetiva começa 
com a abertura do processo disciplinar na instância 
para esse fim concebida: o Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar”. E o Ministro faz um enorme arrazoado 

para dizer que a locução “processo disciplinar” é tec-
nicamente utilizada tanto quanto a palavra “acusado”. 
E assim dispõe o art. 6º, “(...) processar os acusados”; 
bem como o art. 14, “(...) processo disciplinar”; ou o 
art. 16, “(...) os processos’”.

Diz ainda o Exmo. Ministro, citando a Constitui-
ção: “A renúncia de Parlamentar é submetida a pro-
cesso”. 

Ora, o processo a que se refere a Constituição 
é o processo do Conselho de Ética. O Deputado não 
pode renunciar depois que foi aberto o processo no 
Conselho de Ética. Então, o processo se inicia no 
Conselho de Ética. Essa é a questão basilar, fulcral, 
portanto, minha contradição...

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Permite-
me V.Exa. um aparte?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Pois 
não, Deputado.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Eu li o 
voto. É evidente que o Ministro não estava preocupado 
com essas teses, com a conceituação do que estamos 
discutindo aqui, ou seja, sobre o que é o Conselho de 
Ética. Ele não ia examinar esse assunto. Ele entende 
que há uma fase preliminar de inquérito...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Na 
Corregedoria, não no Conselho.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Só que 
eu desprezo qualquer questão acerca de processo dis-
ciplinar. Estou analisando um procedimento criado na 
Constituição, cujo juiz é estabelecido na Constituição, 
cuja figura típica é descrita na Constituição. Eu refuto, 
terminantemente, qualquer idéia de haver processo 
disciplinar contra titular de poder do Estado, de subtitu-
lar da soberania estatal. Eu acho que Deputado nunca 
estará subordinado a processo disciplinar. Então, é a 
partir dessa premissa que eu desenvolvo todo o meu 
raciocínio. Li esse voto e, com a devida vênia, não me 
convenci. É um voto preliminar no qual S.Exa. não quis 
se aprofundar. Ele estava negando. Não competia ao 
Ministro descer à questão. Trata-se de Deputado que 
não está sujeito a processo disciplinar. Assemelha-se 
mais ao processo de impeachment. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – Srs. 
Deputados, meu voto é contra o parecer do Relator, 
assumindo as bases jurídicas que já citei.

Mas não posso deixar de comentar uma afirmação 
do Deputado Inaldo Leitão, o qual reagiu fortemente ao 
chamado “parecer normativo”. Indagou o Deputado se 
o Conselho de Ética poderia se transformar em instru-
mento de barganha, chantagem e conchavos políticos 
de interesse. Devo dizer ao caro amigo, companheiro, 
Deputado Inaldo Leitão, que o Conselho de Ética já foi 
submetido a uma chicana recentemente quando foram 
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feitas acusações a Deputados do PTB apenas por se-
rem membros do partido. Subjetivamente, esses Depu-
tados deveriam ter recebido parcela dos 4 milhões que 
o Deputado Roberto Jefferson recebeu. Isso foi usado 
como pressão política contra o Conselho. 

Deputado Darci Coelho, a nossa decisão naquela 
oportunidade, com base no voto do Deputado Mendes 
Ribeiro, responde claramente e confirma a concepção 
de que o processo se inicia no Conselho de Ética e se 
encerra na votação do Plenário. 

O voto do Deputado Mendes Ribeiro diz: 

“Nos processos de perda de mandato 
parlamentar, cabe ao Conselho de Ética ma-
nifestar-se pela procedência ou pela impro-
cedência. Nos 2 casos, os autos do processo 
serão obrigatoriamente encaminhados à Mesa 
a fim de que o Plenário aprove ou rejeite o pa-
recer do Conselho de Ética.”

O Plenário é instância final, é ele quem julga o Parla-
mentar, mas o processo se inicia no Conselho de Ética. 

E houve também o caso daqueles 4 Deputados. 
O Conselho criou uma subcomissão prévia e consi-
derou que a denúncia era completamente inepta, não 
tinha a menor base. 

Mesmo tomando por base esse voto e essa con-
cepção de que a instância final é o Plenário, fizemos 
uma concessão, ou seja, debatemos a questão porque 
haveria um clima de julgamento político daqueles Parla-
mentares que porventura fossem a plenário. Admitimos 
que, naquelas circunstâncias, quando não houvesse uma 
investigação ou uma definição prévia do Conselho de 
Ética, apesar de julgarmos inepta a denúncia, mesmo 
assim o Plenário poderia recorrer da decisão.

Sr. Presidente, mais uma vez, louvando os argu-
mentos jurídicos do Deputado Darci Coelho, que são 
sólidos, que não reduzem esta discussão a uma mera 
discussão política, e de alguns Parlamentares que acom-
panharam o voto do Deputado Darci Coelho, eu me 
acosto à outra posição. Eu votarei contra o Relator, prin-
cipalmente por esta questão básica: o processo começa 
quando se designa o Relator na Comissão de Ética. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Muito obrigado, Deputado Sérgio Miranda. 
Eu vou fazer uma consulta ao Plenário. São quase 
13 horas. Existem 13 inscritos ainda. Eu quero saber 
se o Plenário concorda que eu declare encerradas 
as inscrições, para que alguns Deputados que não 
chegaram até agora cheguem e se inscrevam. Isso 
eu vou fazer se o Plenário estiver de acordo. São 13 
inscritos ainda. 

Com a palavra o Deputado Darci Coelho.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Sr. Presi-
dente, já são 13 horas, nós não poderíamos suspen-
der a sessão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Mas pode chegar ao período da Ordem do 
Dia, o que impediria a continuação dos trabalhos.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Não, a 
Ordem do Dia é às 17h.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Não, ela tem sido mais cedo. Eu prefiro que 
prossigamos.

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES 
– Sr. Presidente, está marcada para às 16h a Ordem 
do Dia, hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Ela tem-se iniciado às 16h30min. Então, é 
bom que tomemos uma decisão. 

Concedo a palavra ao Deputado Ney Lopes. 
O SR. DEPUTADO NEY LOPES – Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, permitam-me uma observa-
ção inicial, extra, fora da matéria em discussão, porém 
pertinente ao processo legislativo. 

Eu estou nesta Comissão, Sr. Presidente, há mais 
de 20 anos. E recordo-me, em um passado ainda re-
cente, de posições idênticas a esta que assumo agora, 
àquela época em que o PT sacrificava a todos, negan-
do os mais legítimos direitos inerentes ao cidadão e à 
pessoa humana. O Deputado Djalma Marinho, que dá 
nome a esta sala, quando foi conduzido pelo Governo 
revolucionário para, por motivos políticos, condenar o 
Deputado Márcio Moreira Alves, citou uma frase de 
Benjamin Disraeli: “Ao rei tudo, menos a honra”. E eu 
digo o que já disse antes aqui, por analogia: Às razões 
político-partidárias tudo, menos a honra. 

Esta Comissão, Sr. Presidente, tem o dever de 
preservar regras do sistema jurídico nos casos que 
aprecia. Eu rejeito, em gênero, número e grau, qual-
quer tese com resquícios de autoritarismo que quei-
ra aqui criar um processo político sem conceito, sem 
concepção, sem amarras, como se o Poder Legislativo 
pudesse tudo, em nome de uma razão política. 

Eu sei que o PT plantou essa semente no passa-
do, e os que plantaram são vítimas hoje, mas eu não 
quero concorrer para plantá-la hoje e conduzir algu-
mas vítimas no futuro. Temos de ter a consciência de 
que as razões políticas podem até influir, e influem, 
porém não só elas. A maior influência, sobretudo em 
uma apreciação feita numa Comissão técnica como 
esta, em uma CPI ou em um Conselho de Ética, deve 
ser do ordenamento jurídico. O Plenário decidir politi-
camente, sim, eu aceito, porque, afinal, o Plenário vai 
receber um processo e pode colocar nessa instrução 
processual os condimentos políticos que desejar. Mas 
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na Comissão de Constituição e Justiça não se pode 
– como eu ouço, ferido, lesionado, na minha consci-
ência jurídica – fazer declarações de que o processo 
é político. E muitos dizem que o processo é político 
como se pudesse tudo em nome dos processos políti-
cos. Condeno esse procedimento, Sr. Presidente, com 
toda a veemência. E, em nome dos princípios liberais, 
até, que orientam o meu partido, o Partido da Frente 
Liberal, nós não podemos ferir, lesionar direitos indivi-
duais até porque a própria Constituição determina que 
não se pode subtrair a nenhuma pessoa o direito ao 
Judiciário. Se isso ocorre, como há um processo legis-
lativo em que só as motivações políticas, a influência 
da mídia, da opinião pública, é que vão influir? Não. 
Esses fatores podem influir, mas não somente eles, 
porque, na interpretação constitucional, até o Supre-
mo Tribunal Federal, quando interpreta cláusulas que 
não são pétreas, sofre naturalmente influência política, 
porque há doutrinadores de Direito Constitucional que 
até chamam a Carta Magna de carta política. Então, 
nesse sentido conceitual pode haver influência, mas não 
somente ela. O que estamos apreciando aqui, agora, 
é um processo que tem característica administrativa, 
mas que se poderia dizer que é um processo políti-
co-jurídico, e não se pode afastar, de forma alguma, 
regras e princípios nascidos ou da Constituição ou do 
sistema jurídico.

Feita esta observação, serei breve, até para não 
ser repetitivo, porque o que vou dizer já foi repetido 
aqui à saciedade.

Permita-me o eminente Deputado Darci Coelho, 
a quem aprecio e a quem exalto pela sua consciência 
jurídica, dizer que sinto e percebo que S.Exa., neste 
caso, está a serviço de uma concepção que merece 
o respeito de todos nós, até pela autoridade que tem 
como Magistrado e Deputado exemplar. Mas permita-
me discordar do parecer do Deputado Darci Coelho, 
não por ilegitimidade do recorrente. Esta preliminar eu 
não aceito. Acho que há legitimidade para o recurso, 
porque, afinal de contas, há uma suposta lesão de 
direito individual que não poderíamos arbitrariamente 
subtraí-la. Mas, no mérito, Sr. Presidente, enfatizo como 
argumento – que já foi dito aqui e repetido – que, ao ser 
remetido o processo contra o Deputado José Dirceu 
ao Conselho de Ética, e ao ser instaurado o processo, 
como determina o Regimento ou o regulamento do pro-
cesso de ética, por analogia ocorre o que no Processo 
Penal se chama denúncia. Houve a denúncia. Tanto 
houve a denúncia que se aplica a regra constitucional 
do impedimento de que a renúncia do Parlamentar 
possa se consumar a partir da hora em que o Conse-
lho de Ética inicia a instrução do processo.

Há, portanto, Sr. Presidente, convicção pessoal 
técnica de minha parte que me leva a não prover o 
recurso, por entender que no Conselho de Ética, já 
tendo instaurado o seu procedimento, é irretratável a 
representação feita pelo Partido Trabalhista Brasileiro. 
Da mesma forma que seria irretratável a desistência 
do Ministério Público que tivesse iniciado uma ação 
pública ou algum particular que tivesse representado 
em um crime de natureza pública.

E aí vamos buscar no vazio do Regimento a re-
gra analógica do Processo Penal. Claro, porque não 
podemos aqui, em nome de ser o Poder Legislativo, 
criar concepções ao talante de condenar ou absolver 
pessoas por motivos políticos. Não, isso não, porque 
quem acusa hoje pode ser vítima amanhã de arbitra-
riedades desse tipo.

Vejo com convicção que a impossibilidade de ser 
retratável a representação feita pelo PTB, para efeito 
de arquivar o processo contra o Deputado José Dir-
ceu, nasce pelo fato destacado por vários Deputados 
que se pronunciaram, inclusive meu colega Deputado 
Roberto Magalhães, de que há naturalmente, sendo 
denúncia e sendo representação, o interesse público 
em jogo, tanto do Processo Penal quanto do caso es-
pecífico que analisamos.

Não vou me prolongar mais, Sr. Presidente, em 
torno dessa tese, que é a que me convence, porque 
ela já foi exposta, mas deixo registrada aqui a minha 
profunda irresignação com certas declarações e afir-
mações feitas de que situações deploráveis como esta 
que apreciamos no Brasil atual sejam simplesmente 
políticas e que devam ser julgadas por critérios polí-
ticos. Não. Isso transformaria o Congresso Nacional 
num ditador, num órgão ditatorial, autoritário, que não 
é o que nós desejamos. Estamos submetidos ao sis-
tema jurídico, direta ou indiretamente, ou pelo nosso 
Regimento, ou quando ele não discipline pela analogia, 
pelas regras gerais de Direito, porque, se todo sistema 
Judiciário o é, por que não deveríamos ser também 
aqui no Legislativo aprisionados a esse procedimento 
de legalidade nas nossas decisões? 

Portanto, nego provimento ao recurso e voto 
“não” ao parecer do eminente Deputado Prolator Dar-
ci Coelho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Muito obrigado Deputado Ney Lopes, o ho-
menageado no dia de hoje. Comunico aos Deputados 
que não estavam presentes no início da reunião que 
houve hoje cerimônia de aposição de foto do Deputado 
Ney Lopes na Galeria dos ex-Presidentes.

Com a palavra a Deputada Ann Pontes.
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A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Sr. Presi-
dente, Sras e Srs. Deputados, como estou com proble-
ma na garganta e estou tendo dificuldade de falar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado João Fontes, queremos ouvir a 
Deputada Ann Pontes.

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – Sr. Presi-
dente, o problema é que os artistas em prol do José 
Dirceu estão fazendo lobby aqui atrás. Isso não pode 
acontecer, dentro do plenário! Pelo amor de Deus!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Eu já disse que não permitirei a entrada de-
les no recinto. Vamos ouvir agora, por favor, a Depu-
tada Ann Pontes.

A SRA. DEPUTADA ANN PONTES – Obrigado, 
Sr. Presidente. De forma bastante objetiva faço o resumo 
do meu voto em separado, que tem por objetivo ratificar 
as razões que fundamentaram o parecer normativo do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Inicialmente, também tecerei breve consideração 
sobre a natureza do processo de cassação. De acordo 
com a doutrina e jurisprudência atuais é de conside-
rá-lo de natureza administrativa, distinto, portanto, do 
processo judicial. Em sendo o processo de cassação 
de natureza administrativa, far-se-á, no caso concreto, 
a integração analógica com as regras do processo ad-
ministrativo, mais precisamente com o art. 51, § 2º da 
Lei nº 9.784, de 1999, que regula o processo adminis-
trativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Faço uma breve leitura deste § 2º:

“Art.51.  .................................................  
§ 2º A desistência ou renúncia do in-

teressado, conforme o caso, não prejudica 
o prosseguimento do processo ou objeto da 
decisão, se a Administração considerar que o 
interesse público assim o exige”. 

Além disso, o processo de cassação tem início 
no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar – várias 
vezes aqui apresentado –, conforme prevê o art. 
6º, inciso III do Conselho de Ética e Decoro Parla-
mentar. Uma vez instaurado, o processo de cassa-
ção não pode ser retirado, sob pena de ofensa ao 
princípio da indisponibilidade do interesse público 
– entendido como interesse público o interesse do 
Parlamento e o interesse da sociedade como um 
todo. Os atos do processo de cassação hão de 
prosseguir até decisão final, conclusiva e definitiva 
do Plenário da Casa. 

Por fim, devemos ratificar e reafirmar que o pare-
cer normativo exarado pelo Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar é ato perfeito, válido e eficaz. 

Diante do exposto, o nosso voto é pelo não aco-
lhimento do parecer exarado pelo nobre Relator da 
matéria e pelo improvimento do recurso interposto 
pelo representado.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Ma-

galhães) – Com a palavra o Deputado Pauderney 
Avelino.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Sr. 
Presidente, serei breve, mesmo porque a posição do 
nosso partido já foi defendida e bem proferida no be-
líssimo voto em separado de V.Exa.

Não pretendo dar lição de Direito, como as que 
ouvi hoje aqui, muitas do bom Direito, outras nem tanto. 
Mas, precisamos levar em consideração que realmente 
há uma crise instalada. A meu ver, tal crise se apro-
funda, se alastra e abrange os Poderes da República 
e, neste momento, estamos imersos nela. Disso não 
podemos fugir.

Há efetivamente um processo político instalado, 
mas não podemos fugir, também, da materialidade. 
Nesse caso, o recurso interposto pelo Deputado José 
Dirceu não terá meu provimento, nem o provimento do 
meu partido, conforme já proferido no voto de V.Exa. 

Alguns Parlamentares argüíram o fato de o Re-
lator do processo do Deputado Roberto Jefferson ter 
contestado a existência do mensalão. E faço menção 
ao Deputado que fez tal advertência: Deputado Inaldo 
Leitão, esse termo, neologismo criado pelo ex-Depu-
tado Roberto Jefferson, pode querer dizer ou não a 
existência de recursos que seriam fornecidos pela 
autoridade do Executivo para partidos e Parlamenta-
res, ou simplesmente seria a existência de esquema 
montado no Executivo, que envolveu partidos políticos 
e Parlamentares. Será que S.Exas. estão esquecidas e 
esquecidos das denúncias feitas durante meses pelo 
Deputado Roberto Jefferson, que o levou à cassação 
do seu mandato? O crime cometido pelo Deputado 
José Dirceu, acusado pelo Deputado Roberto Jeffer-
son, não finda com a intenção da retirada do proces-
so já amplamente falado aqui pelos oradores que me 
antecederam.

Falarei também de crise, porque S.Exa., o ex-
Deputado Roberto Jefferson, foi o autor de todas as 
denúncias nas estatais, no IRB. Denúncias inclusive 
que ele fez de si próprio, como réu confesso, ao dizer 
que havia recebido parte dos recursos acordados com 
o ex-Deputado, ex-Presidente do PT, José Genoíno e 
outros membros da Executiva do Partido dos Traba-
lhadores, e aí incluiu o Deputado José Dirceu, então 
Ministro da Casa Civil – todo-poderoso, não vamos 
esquecer disso –, que, no início de 2003, tratou com 
estratégia política de esvaziar os partidos de oposição 
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e o nosso partido, Deputado Roberto Magalhães, que 
saiu das urnas em 2002 com 84 Parlamentares, viu 
minguar o número de Parlamentares, e chegamos a 
ter 58 Parlamentares, na equivocada estratégia política 
montada pelo Sr. José Dirceu.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Permite-
me V.Exa. um aparte?

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Pois 
não, Deputado Júlio Delgado.

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – A fala 
de V.Exa. com relação à não-concessão do aparte, eu 
entendi, pelo tempo que estava fazendo seu voto e sua 
explanação o Deputado Leitão. 

Só para deixar registrado aqui, na Comissão de 
Constituição, Justiça e de Cidadania – e é bom res-
saltar que não se deve colocar palavras na boca de 
ninguém e, muito menos, em textos -, que, em nenhum 
momento do nosso relatório oferecido no Conselho de 
Ética, em nenhuma citação que não tenha sido feita 
por outros, que eu tenha que fazer entre aspas, eu 
coloquei a palavra “mensalão”. 

Eu não disse que estou concordando com as 
palavras de V.Exa. Eu disse que era responsável por 
um repasse de recursos que, seja o que for, intitulado 
com o nome que dei e que me foi repassado, com au-
torização do nobre Deputado Nelson Trad, de “gover-
nabilidade e de amor remunerado”.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO 
– V.Exa., no seu brilhante relatório, não faz ilação, 
Deputado Júlio Delgado. V.Exa. constata as denún-
cias e delas traz a materialidade das denúncias para 
seu relatório. 

Portanto, Sr. Presidente, prosseguindo – e pre-
tendo concluir logo -, quero aproveitar também este 
momento para repudiar esta campanha abjeta, insi-
diosa, que foi feita contra o Presidente do nosso par-
tido. No dia de ontem, amanheceram cartazes com a 
fotografia do Senador Jorge Bornhausen vestido com 
um uniforme nazista e com a marca do nazismo no 
seu braço.

Repudiamos toda e qualquer motivação que tenha 
levado qualquer pessoa a fazer esse tipo de ataque ao 
Presidente do Partido da Frente Liberal, mesmo por-
que nosso partido está fazendo uma oposição séria, 
fiscalizadora, uma oposição que nem de longe lembra 
a oposição que o Partido dos Trabalhadores fazia a 
Governos anteriores. 

Repudio essa insidiosa campanha, dizendo que 
nós, hoje, nesta Comissão, estamos decidindo, fa-
zendo história, criando jurisprudência, sim, porque a 
decisão que vamos tomar daqui a pouco vai ficar nos 
escaninhos da história. 

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO – Deputado 
Pauderney Avelino, V.Exa. me permite um aparte?

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Pois 
não, Deputado.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO – Primeiro, 
quero me solidarizar com o Presidente nacional do PFL, 
Senador Jorge Bornhausen, que foi agredido de forma 
covarde e injusta nessa campanha difundida no Distrito 
Federal, por meio desses cartazes que não têm, certa-
mente, qualquer relação com a conduta ética e proba 
do Senador Bornhausen. Minha solidariedade. 

Em segundo lugar, quero dizer a V.Exa., Deputado 
Júlio Delgado, que não disse que V.Exa. teria usado o 
neologismo mensalão. S.Exa. disse, em seu parecer, 
que o José Dirceu era o chefe do esquema e esse es-
quema, na imprensa, chama-se mensalão. Então, dá 
no mesmo, se ele citou ou não citou.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – 
Discordo de V.Exa.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO – Vou con-
cluir. E digo mais: não está aqui em jogo o julgamento 
do Deputado José Dirceu, porque isso é um parecer 
do Conselho de Ética. Apenas dei o exemplo de uma 
contradição que estamos vivendo neste momento de 
crise. Agora, o raciocínio do Deputado Júlio Delgado, 
como Relator, foi este: se o Deputado José Dirceu era 
Ministro poderoso, ele tinha que ter conhecimento e 
isso, na minha opinião, é ilação. E ele diz que está ba-
seando seu parecer num conjunto de evidências. Eu 
acho que provas e evidências se diferenciam. Mas, 
não quero aqui discutir o parecer do Deputado Júlio 
Delgado no Conselho de Ética, que será apreciado 
pelo Conselho de Ética. Estou apenas me defendendo 
de uma intervenção feita por S.Exa. para esclarecer 
esses fatos.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – 

Obrigado a V.Exa. 
Sr. Presidente, vou concluir dizendo que, em ne-

nhum momento, tentou-se aqui achincalhar o Deputado 
Darci Coelho ou tentou-se retirar o direito de algum 
Deputado, seja lá quem seja, no caso, o Deputado José 
Dirceu, de recorrer. Aliás, ele tem feito isso com rara 
habilidade, não só a esta Comissão como ao Conselho 
de Ética e ao Supremo Tribunal Federal. E tenho certeza 
de que ele não vai parar por aí. Vai continuar recorren-
do, fazendo sua guerrilha e lutando até o fim. 

Homenagens à sua coragem. Mas, a meu ver, o 
relatório do Deputado Júlio Delgado é conciso, cons-
ciente. E o Conselho deverá dar-lhe provimento. Como 
não daremos provimento a este recurso? Aí, sim, esta-
remos fazendo julgamento hoje, aqui, nesta Comissão, 
porque, uma vez acolhido, a meu ver, este processo 
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seria arquivado no Conselho de Ética. Portanto, nosso 
voto é pelo não-provimento ao recurso e ao parecer 
do Deputado Darci Coelho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Agradeço. 

Agora vamos ao Deputado Ivan Ranzolin.
O SR. DEPUTADO IVAN RANZOLIN – Obriga-

do, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero cumpri-

mentar o Deputado Roberto Magalhães, que apresen-
tou o voto em separado que nós todos assinamos. E o 
fez com desenvoltura, adjetivou e foi brilhante. Aliás, 
S.Exa. tem sido um mestre nesta Casa, pela sua ex-
periência, pela sua dedicação, quando cuida do trato 
parlamentar e em todas as atividades da sua vida. Por 
isso, quero cumprimentá-lo.

Gostaria também de dizer aos Srs. Parlamenta-
res que ouvimos nesta Casa muitos discursos. Hoje, 
na Comissão de Justiça, também, muitos discursos 
como aqueles que no passado acusavam, condena-
vam sem nenhuma prova, e hoje estão reclamando, 
pedindo justiça e ampla defesa. No meu Estado, Santa 
Catarina, conheci muitas pessoas que foram acusadas 
nesta Casa ou lá mesmo, no Estado, sem nenhuma 
prova. Fizeram suas defesas, sofreram os desgastes 
de dar depoimentos, participar de interrogatórios na 
Justiça Federal, na Polícia Federal, e foram acusadas 
sem nenhuma prova por aqueles que hoje estão sendo 
acusados e exigem todo tipo de prova. Não poderemos 
agir da maneira como eles agiam, mas temos que nos 
pautar nos ditames da lei, nas normas constitucionais 
e, acima de tudo, respeitar os princípios democráticos 
deste País.

Quero citar algumas coisas, além de tudo o que 
já disse aqui nosso eminente Deputado Roberto Maga-
lhães em seu brilhante voto. O art. 244, Sr. Presidente, 
do Regimento Interno diz textualmente que o Depu-
tado que praticar ato contrário ao decoro parlamentar 
ou que afete a dignidade do mandato estará sujeito 
às penalidades e ao processo disciplinar previstos no 
Código de Ética e Decoro Parlamentar, que definirá 
também as condutas puníveis. Esse artigo diz tudo. 
Realmente, no meu modo de entender, no mérito, ful-
mina grande parte do arrazoado do Deputado Darci 
Coelho, por quem tenho grande admiração.

Pergunto aos Srs. Parlamentares para que serve 
esse Código. Qual é a objetividade e os propósitos da 
criação do Código de Ética e Decoro Parlamentar? Ele 
foi criado nesta Casa depois de ampla discussão pela 
Resolução nº 25, de 2001, que instituiu o Código de 
Ética. À época, o Presidente que assinou era o hoje 
Governador de Minas Gerais, Aécio Neves. Quando 
ele fez a apresentação do Código, ele escreveu a se-

guinte frase: “Não se afirma aqui que o Código de Éti-
ca solucionará todos os problemas de decoro que se 
manifestem em nosso Parlamento. Há problemas no 
sistema político brasileiro que somente uma reforma 
muito mais profunda poderá extirpar. Entretanto, a apro-
vação deste Código constitui demonstração inequívoca 
de que há, na Câmara dos Deputados, tanto amadu-
recimento institucional como vontade política para se 
progredir na busca por uma democracia representativa 
mais justa para todos os brasileiros.

Diz o art. 1º do Código de Ética:

“Art. 1º Este Código estabelece os princí-
pios éticos e as regras básicas de decoro que 
devem orientar a conduta dos que estejam no 
exercício do cargo de Deputado Federal”.

Diz o regulamento do Código de Ética:

“Capítulo II
Do Processo Disciplinar
Seção I
Da Instauração do Processo
Art. 7º A representação encaminhada 

pela Mesa será recebida pelo Conselho, cujo 
Presidente instaurará imediatamente o pro-
cesso, determinando as seguintes providên-
cias:...” 

De sorte, Sr. Presidente, que não há nenhuma 
dúvida, não paira nenhuma dúvida de que o Código 
de Ética é que está disciplinando a matéria – e o está 
fazendo dentro das normas regimentais da Casa.

Há apenas uma ressalva, a qual está sendo dis-
cutida aqui: poderia o PTB retirar sua representação. E 
nisso todos os Deputados que deram voto em separa-
do, por escrito – praticamente quase todos -, foram se 
socorrer dos adminículos processuais, como o Código 
de Processo Penal. E o seu art. 25 diz claramente que 
a representação será irretratável depois de oferecida 
a denúncia.

Gostaria, Sr. Presidente, de apenas acrescentar 
o seguinte: no caso de Parlamentar, a representação 
por quebra do decoro, da ética e da moral, formulada 
por partido político, assim como na esfera penal, tem 
prazo para ser retirada, ou seja, para que o partido se 
retrate, porque o art. 25 do Código de Processo Penal, 
subsidiariamente aplicável, dispõe sobre tal, dando 
como sendo prazo fatal o recebimento da denúncia.

Ora, aí se pergunta: será que o PTB poderia 
retirar sua representação? Eu respondo, por evi-
dente, que não. É que a representação, depois de 
recebida a denúncia, passa a conter-se no domínio 
da esfera do jus puniendi do Estado. Cai numa es-
pécie de domínio público e atrai o aparato estatal 
das suas várias esferas de Poder, a fim de apurar 
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e punir, se for a hipótese, a infração, seja de ordem 
ética, no Congresso, seja de ordem moral e legal, 
na esfera do Executivo, tal como ocorre na Lei da 
Moralidade Administrativa – Lei nº 8.429 -, e do Ju-
diciário, sempre nas hipóteses de crime, sem o em-
bargo que cada um dos Poderes possa exercer nas 
várias hipótese cominadas, nas funções de um pelo 
outro, tudo para evitar as condutas sem foro para 
apreciação competente.

A legislação nossa está clara. A doutrina está 
clara.

Sr. Presidente, quero completar minha exposição 
citando parte do parecer normativo aprovado no Con-
selho de Ética quase por unanimidade, apenas com 
um voto contra. 

Diz o parecer, no seu final, entender ser possí-
vel àquele que representou contra o Parlamentar re-
tirar a representação. Contudo, depois de instaurado 
o processo disciplinar, é reconhecer que o Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar está à disposição de 
interesses daquele que fez a representação, já que a 
conveniência deste suplantaria o interesse de todo o 
Parlamento, e ainda, da sociedade, em apurar os ilí-
citos e, se for o caso, punir aquele que não agiu com 
o decoro esperado.

E conclui: a prevalecer essa tese, o Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar poderia se trans-
formar em instrumento de barganha, chantagens e 
conchavos políticos de interesse de representantes. 
A irretratabilidade da representação visa justamen-
te evitar esse tipo de procedimento e assegurar a 
lisura da apuração de eventuais faltas cometidas 
por Parlamentar.

Como se isso não bastasse, o recorrente foi re-
centemente duas vezes ao Supremo Tribunal Federal, 
em dois mandados de segurança. O primeiro não se 
aplica ao caso que estamos discutindo. No primeiro 
foram sete votos a três, entendendo que ele não agiu 
na condição de Ministro, mas, sim, na de Deputado, 
praticando a falta do decoro.

E no último, que saiu ontem à noite – o Mandato 
de Segurança nº 25.618 -, o Relator, ao conceder a li-
minar, o fez no mandato de segurança, mas mantendo 
a tramitação da representação disciplinar. Então, mes-
mo recorrendo, quando o recorrente pediu ao Supre-
mo que retirasse provas que ele considerava ilegais e 
que pedisse a extinção da tramitação do processo, não 
conseguiu. O Ministro, ao conceder a liminar, entrou 
de leve no mérito da questão que estamos discutindo 
hoje, dizendo que a tramitação continuaria.

Então, para finalizar, digo a V.Exa. que, além de 
tudo isso e do julgamento que será processado no 
Conselho de Ética, ainda tem o recorrente de ir a ple-

nário e tentar convencer seus pares de que realmente 
o que está dizendo é verdadeiro. Será difícil, mas terá 
essa oportunidade. 

O SR. DEPUTADO MENDES RIBEIRO FILHO 
– Deputado Ivan Ranzolin, permite-me V.Exa. um apar-
te?

O SR. DEPUTADO IVAN RANZOLIN – Com 
muito prazer.

O SR. DEPUTADO MENDES RIBEIRO FILHO 
Deputado, estou acompanhando a discussão e que-
ro lembrar que simplesmente não apresentei voto em 
separado porque os votos que foram apresentados ti-
nham muito conteúdo e era desnecessário acrescentar 
mais algum elemento. 

Quero, porém, lembrar que já aprovamos por una-
nimidade matéria que discute esse assunto, quando 
da consulta que a Mesa fez a esta Casa no que diz 
respeito ao arquivamento de processos de cassação. 
O parecer que eu exarei, aqui aprovado por unanimi-
dade, já definia essa situação. 

Às vezes, Deputado Ivan Ranzolin, ouço criticas 
quanto ao fato de Deputados renunciarem antes de a 
Comissão de Ética abrir o processo. Costumo explicar 
que é o máximo que a Casa pode fazer, porque o ato 
é unilateral. No momento em que começa a investiga-
ção, o Deputado perde o direito da renúncia. Pois bem, 
vejam que ilação se pode fazer. Se o Deputado não 
pode renunciar a partir do recebimento da denúncia 
contra ele pela Comissão de Ética, é evidente que a 
representação, depois de iniciada a investigação, tam-
bém não pode ser retirada. 

Eu não quero nem chamar a Constituição e outras 
peças que nos dão sustentação ao que afirmamos. É, 
contudo, óbvio. Creio que as pessoas que estão assis-
tindo aos nossos trabalhos não estão compreendendo 
a situação. Temos uma decisão a tomar, para a qual 
a Casa já tem uma posição, a maioria dos Deputados 
já tem sua posição. Na verdade, estamos correndo o 
risco de, mais uma vez, adiarmos uma decisão.

Quero cumprimentar V.Exa., mais uma vez, pela 
firme postura. Cada vez fica mais claro – apesar dos 
votos proferidos pelo Relator e por outros Deputados, 
os quais têm o direito de se posicionar contrariamente 
– que esta Comissão já tem sua posição. 

Esta Comissão está dando exemplos de demo-
cracia para o País. Tanto é verdade que estamos discu-
tindo assunto da maior importância com um profundo 
respeito às opiniões. Por isso, quero dizer que o Di-
reito e a Justiça se fazem com bom senso. Para que 
possamos praticar bem a Justiça, precisamos esgotar 
todos os meios disponíveis ao cidadão e reconhecer 
seus direitos inalienáveis contidos na Constituição. O 
recorrente está tendo todos esses direitos. Direitos 
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que ele não deu, muitas vezes, àqueles que acusou, 
mas o está tendo na Justiça e nesta Casa e o terá no 
plenário. Depois, decidiremos o destino que daremos 
ao recorrente. 

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a oportunidade. 
Quero dizer que fico muito feliz de ter retornado a esta 
Comissão, pois estou aprendendo muito aqui.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antônio Carlos 

Biscaia ) – Concedo a palavra ao nobre Deputado 
Nelson Trad. 

O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, permito-me divergir 
da conclusão a que chegou a peça de relatoria, cuja 
finalização apenas foi possível mercê de um recurso 
sofístico que contamina toda a argumentação do ilus-
tre prolator do parecer. 

Ouso argüir a imprestabilidade do voto apresen-
tado a esta Comissão Técnica, conseqüência primeira 
da analogia ou imperfeita que se pretendeu estabelecer 
entre o processo ético disciplinar de base parlamentar 
e o processo penal, um e outro substancial e procedi-
mentalmente diversos. O primeiro é de natureza políti-
ca, submisso às normas do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar; o segundo, sujeito à instância jurisdicional, 
com pressupostos requisitos e condições específicas 
e próprios dos crimes comuns, com disciplinamento e 
contornos pelo Código de Processo Penal. 

Ao contrário do afirmado pelo culto Sr. Relator, as 
normas supletivas, se necessárias à instrução ou ao 
curso do processo ético disciplinar, devem ser cons-
truídas com a integração sistêmica das normas regi-
mentais e regulamentares, em face da singularidade 
do processo político – usando a expressão do autor 
do parecer -, repudiando, destarte, na maior parte, o 
recurso aos subsídios processuais penais. 

Não é simples a conceituação e a delimitação 
de conteúdo dos chamados crimes políticos, entre os 
quais se incluem as práticas que atingem as institui-
ções públicas, a sua independência e a sua sobera-
nia. A ausência de definição no Direito Positivo reflete 
amplitude de noção de criminalidade política, de sua 
variação no tempo e no espaço, embora costumeira-
mente se separam os crimes puramente políticos da-
queles conexos com crimes comuns, assim como se 
discernem os crimes funcionais. Por exemplo, os de 
improbidade administrativa. 

Diz-se, então, que os crimes políticos afetam a 
personalidade do Estado, a ordem ou as instituições 
políticas e sociais. Nos crimes conexos, ao lado da mo-
tivação política do agente, as ações causam lesões à 
ordem jurídica comum. A teor dessa distinção, o bem 
jurídico tutelado, no caso do delito político, é a organi-

zação do Estado e a dinâmica de suas instituições. O 
sujeito ativo pode ser qualquer pessoa: servidor pú-
blico ou agente político. Os meios são todos aqueles 
que possam lesionar o bem social, considerando esse 
como objeto/alvo de crime político. 

Nesta linha conceitual, toda ação que tenha por 
objetivo negar, alterar, violar os valores da sociedade e 
suas necessidades fundamentais é um ato político que, 
quando tipificado, configura-se como delito político. Da 
mesma fonte, dentre as 4 categorias reconhecidas de 
delitos políticos, destaca-se a dos que ofendem valores 
subjetivos, moral e probidade, abuso e tráfico de poder 
político, influência e desvio de prestígio econômico e 
social em detrimento da sociedade a que se amoldam 
as argüições, objeto do processo ético em tela. 

José Rubens Costa pondera que “a denominação 
de crimes de responsabilidade aos fatos jurídicos que 
causam a cassação de mandato não é correta, porque 
se reserva de que são crimes aos ilícitos, punidos com 
restrição de liberdade, igual prisão”. Não há, assim, 
ilícitos que, ao fim, terminam, por uma noção eminen-
temente política, a perda de cargo, que não prevalece 
senão enquanto o acusado esteja no exercício do mú-
nus público. A afirmação da natureza principalmente 
política dos crimes ditos de responsabilidade é uma 
constatação decorrente da sistemática processual 
penal, cuja lei de introdução alinha como referência 
identificadora dos crimes propriamente ditos a natu-
reza das sanções aplicáveis, privativas de liberdade, 
ou multa, que não se confunde com a perda do cargo 
público prevista em relação aos primeiros.

Ao socorrer-se de figuras processuais penais 
anômalas do processo ético disciplinar instaurado para 
averiguação e responsabilização de Deputado por 
infringência do decoro Parlamentar, espécie delitiva 
dos crimes políticos, o eminente Relator enveredou 
por trilhas sinuosas e culminou enredado nas próprias 
armadilhas contidas no raciocínio perfilhado. Alinhou o 
ilustre parecerista as seguintes razões de decidir, das 
quais, já dissemos, estamos divergindo polarmente:

“Nos casos omissos na norma regimental, 
é das regras processuais penais que devemos 
nos socorrer.

A Constituição, no art. 55, § 2º, deixou ex-
plícitos 2 tipos de procedimentos: por iniciativa 
pública (provocação da Mesa) e por iniciativa 
privada (provocação de partido político). 

Considerando-se que o Conselho de Éti-
ca não age de ofício, por iniciativa própria, mas 
depende de provocação, teríamos uma ação 
pública condicionada à requisição, no primeiro 
caso (ato da Mesa) e à representação, na outra 
hipótese (iniciativa de partido político)”.
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A respeito da equivocada assertiva, observo: 
1 – a Constituição não fala nem em requisição nem 

em representação, mas indistintamente condiciona o 
processo político à provocação, ou seja, simplesmente 
iniciativa da Mesa ou de partido político; 

2 – vale dizer, consoante já tantas vezes afirma-
do alhures no âmbito do processo disciplinar contra 
Deputado, a representação do partido político ou da 
Mesa Diretora é mera condição de procedibilidade, 
mas não transmuta a ação ou processo ético discipli-
nar em ação pública condicionada, muito menos em 
ação privada, eis que se trata de ação integralmente de 
caráter público que mobiliza minimamente o interesse 
público do Estado e da sociedade brasileira, ao lado do 
interesse institucional pertinente à Casa Congressual 
a que pertença o Parlamentar;

3 – acrescente-se que não somente a Mesa e 
partido político podem deflagrar ação ético-disciplinar, 
porque o Código, aprovado pela Resolução nº 25, de 
2001, no seu art. 14, § 2º, legitima também a iniciativa 
popular, o que torna mais evidente o interesse público 
coletivo ou coletivo na hipótese.

Diz ainda o Sr. Relator: 

“Procurando semelhança com o proce-
dimento penal, temos, em seguida, os atos 
instrutórios, de investigação, de inquérito, pe-
rante o Conselho de Ética, que o Código deno-
mina, à falta de designação mais apropriada, 
de processo disciplinar. Essa fase de instrução 
probatória se encerra com o relatório, que, 
aprovado, se torna parecer conclusivo. 

O processo, com o parecer e o projeto de 
resolução destinado à declaração da perda do 
mandato, são encaminhados à Mesa Diretora 
da Câmara, para o julgamento. 

Será esse o momento da instauração 
da ação”. 

A respeito da assertiva, cabe observar: consta-
ta-se nesse ponto rematado equívoco do intérprete, 
porque em 3 preceitos codificados, caput do art. 14, 
§ 3º do mesmo art. 14 e caput do art. 16, há expressa 
referência à instauração da ação no âmbito e por ato 
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. 

Não há aqui qualquer lacuna ou omissão. Ao 
contrário, expressamente o Código, aprovado pela 
Resolução nº 25, de 2001, caracteriza a instauração 
da ação ético-disciplinar pelo Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar. 

Por conseguinte, os procedimentos havidos no 
âmbito desse Conselho decorrem da ação nele instau-
rada, e não por ocasião do encaminhamento ulterior 

do processo ao julgamento do Plenário, por intermédio 
da Mesa da Casa. 

E mais: 

“A Mesa recebe a peça acusatória, abre 
o prazo para defesa (art. 15), e convoca o Ple-
nário, que procede ao julgamento. 

O ato que corresponde à denúncia é o 
parecer do Conselho pela cassação do man-
dato”. 

A comparação entre denúncia e parecer do Con-
selho de Ética é notoriamente temerária para não dizer 
errônea. Muito ao contrário, o ato que corresponderia 
à denúncia, se de processo penal se cuidasse, numa 
comparação, portanto, imprópria ou imperfeita, é o ato 
da Presidência da Casa, em nome da Mesa, que, aco-
lhendo as conclusões da Corregedoria, se for o caso, 
determina o envio da provocação ao Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamentar para instauração processual 
consoante o comando do caput do art. 14. A decisão 
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, a sua 
vez, ainda ressalvando a impropriedade terminológica 
e conceitual, eqüivaleria à sentença de pronúncia para 
final julgamento pelo Plenário da Casa.

Sr. Presidente, fui Relator do parecer normativo 
do Conselho de Ética relacionado à disponibilidade 
da representação – e, diga-se, por indicação da ge-
nerosidade da totalidade dos membros do Conselho 
de Ética. Foi um trabalho evidentemente associado ao 
esforço e à competência da Assessoria da Casa. E não 
creio que haja impedimento, por parte do Presidente 
do Conselho, de participar do julgamento, evidente-
mente presidindo-o, porque o interesse não é só do 
Conselho de Ética, mas do Poder Legislativo, que tem 
a obrigação de tutelar os bens a que o Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar é obrigado, justamente o 
decoro e, sobretudo, a ética parlamentar.

Por isso que, até antevendo e antecipando o final 
do meu voto, sou solidário com a primeira prejudicial 
argüida pela Deputada Juíza Denise Frossard. Em 
conseqüência disso, há necessidade também de dizer, 
com a calma que a idade me obriga e, sobretudo, com 
o tempo que me resta para acertar na vida, porque 
tempo não tenho mais para errar, que essa afirma-
ção contida em relação à desistência e ao conchavo 
existente entre duas partes, na realidade, não traz à 
Casa e à instituição o conceito que devemos preser-
var e que está pálido, em função da culpabilidade já 
determinada e afirmada de alguns de seus membros 
nada intimoratos.

Não quero utilizar outro termo e nem afirmar 
cultura: intimorato é o contrário de peixe podre. E, evi-
dentemente, eles foram determinantes para que esti-
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véssemos hoje sob execração pública como um órgão 
podre e sem nenhuma representação e credibilidade 
perante os homens honestos deste País.

Sr. Presidente, quem está descendo a montanha 
da vida e percebe conluios dessa natureza tem de se 
espantar, porque a afirmação até é suave e chega a 
ser romântica pela boa intenção que temos de preser-
var e blindar o Poder Legislativo do País.

Não posso admitir, Sr. Presidente, que, numa car-
ta do nobre Deputado José Dirceu para toda a Casa, 
a afirmação de que quem o execrou era um Deputado 
sem nenhuma intimidade com a moralidade pública. 
Chama-o de desqualificado e tem a coragem de acei-
tar um perdão dessa natureza. Isso, na aparência e 
na configuração, perante a inteligência do brasileiro, 
é conchavo, é arranjo, é, sobretudo, infâmia que nos 
atinge, se não reagirmos em prol da preservação da 
instituição do Parlamento nacional. Não há possibili-
dade de trazer-se paralelas, tangentes, como querem 
certos setores do PT e certos setores dos peixes po-
dres existentes nesta Casa – e alguns ainda preten-
dem prova concreta da sua insubmissão à honra e 
à dignidade, de ter a materialidade do delito escrita 
como uma confissão de culpa de certos setores que 
habitam esta Casa. 

Por isso, Sr. Presidente, dando a minha solidarie-
dade à prejudicialidade primeira da Deputada Denise 
Frossard, dando como improvido o recurso, manifesto 
a minha posição, ressalvando a honra e a dignidade do 
Presidente Ricardo Izar. Porque hoje não existe mais 
a observação atenta dos membros do Poder Legisla-
tivo. Nós estamos sofrendo uma marcação cerrada da 
população brasileira. 

Por isso, digo que essa manifestação e essa ten-
tativa de cambalacho existente entre o Deputado José 
Dirceu e um setor da Câmara dos Deputados me leva 
a concluir que uma coisa é certa: o Deputado José 
Dirceu não aceita ter perdido a alma. Nem um milagre 
será capaz de salvar-lhe a biografia. 

É o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia ) – Muito obrigado, Deputado Nelson Trad. 
Deputado Maurício Rands, V.Exa. tem a palavra 

por 15 minutos. 
O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS – Sr. Pre-

sidente, escutei atentamente os debates, e de muito 
do que ouvi aqui pude recordar uma tese de doutorado 
de que tive a oportunidade de ser um dos examinado-
res, na Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Pernambuco, sobre a teoria da decisão jurídica do 
Prof. Artur Stanford. Ele, com uma pesquisa teórica e 
empírica, chegou à conclusão de que a maior parte 
das decisões judiciais são tomadas a partir de prévio 

convencimento do julgador, que só então, a posterio-
ri, vai se socorrer nas normas jurídicas para construir 
a tese que venha a suportar seu juízo adredemente 
constituído.

Senti que nesta Comissão, durante a decisão 
de que seria ou não possível haver desistência da 
representação do partido político contra o Deputado 
José Dirceu, muitos dos raciocínios foram formados 
exatamente, como na teoria de Artur Stanford sobre 
decisão jurídica. A decisão de contrariar o parecer e o 
voto do Deputado Darci Coelho já estava tomada. E, 
aí, há busca de argumentos.

Eu queria lembrar que estamos vivendo, Sr. Pre-
sidente, crise política sem precedentes. Em primeiro 
lugar, porque esta é a primeira crise política que mos-
tra as vísceras do funcionamento político brasileiro em 
promiscuidade com a Administração Pública, prática 
que, infelizmente, tem sido sistêmica no Estado bra-
sileiro. Esta crise política tem um componente dife-
rente e que é positivo: é a primeira que se desenrola 
on line, com transmissões feitas em tempo real. Daí 
por que fica a sensação de que tudo teria começado 
nesse momento. Sabemos que isso não é verdade. E 
o fato de o Poder Legislativo da República Federativa 
do Brasil estar passando a limpo as instituições faz 
com que tenhamos responsabilidades profundas com 
a forma e com o encaminhamento das soluções que 
o Congresso Nacional dará à crise. 

Vivemos um momento de exasperação política, 
de acirramento das paixões, acirramentos muito pre-
sentes nas CPIs, nos debates feitos pela sociedade e 
no plenário da Câmara dos Deputados. 

Esta Comissão de Constituição e Justiça – e as-
sim o quis a sabedoria da organização do Congresso 
Nacional – deve ter a capacidade de trazer temperança 
aos pronunciamentos. Cabe à Comissão de Constitui-
ção e Justiça o controle prévio da constitucionalidade 
de todas as decisões tomadas pela Câmara dos Depu-
tados. E não se pode fazer controle de constituciona-
lidade, se não examinarmos, também tecnicamente, 
até mesmo um processo político. 

Dizia aqui o Deputado Ney Lopes – e concordo 
com S.Exa. concordo – que processo contra um Par-
lamentar por quebra de decoro é de responsabilização 
política, mas não prescinde da apreciação jurídica. E 
essa apreciação jurídica, meus queridos pares, é e 
deve ser feita pela Comissão de Constituição e Justiça 
à luz de algumas das conquistas mais importantes do 
Direito, diria, conquistas civilizatórias. A regra do inciso 
LIV não foi construída por elucubração teórica de ju-
rista de parte alguma, mas, sim, uma necessidade de 
a humanidade reagir contra os tribunais de exceção, 
contra os abusos do absolutismo, contra a inviabiliza-
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ção dos direitos mais sagrados dos cidadãos. Não foi 
por outra razão que, incorporando essa conquista da 
humanidade, a Constituição da República Federativa 
do Brasil, em 1988, inscreveu no seu inciso XXXVI o 
princípio de que não haverá juízo ou tribunal de exce-
ção. E, nos incisos LIV e LV do art. 5º, as regras que 
concretizam o impedimento ao tribunal de exceção sem 
direito de defesa. Diz o art. 5º, incisos LIV e LV: 

“Art. 5º  ..................................................
LIV – ninguém será privado de liberda-

de ou de seus bens sem o devido processo 
legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes”. 

Sr. Presidente, na minha concepção, é isso que 
cabe à Comissão de Constituição e Justiça analisar 
diante de qualquer recurso impetrado a partir de pro-
cesso instaurado no Conselho de Ética. 

Penso que qualquer pronunciamento feito aqui 
deveria ser despojado das filiações partidárias, das 
relações de amizade e do fato de ser Governo ou 
Oposição. Temos aqui a afirmação de um precedente 
da Comissão de Constituição e Justiça, que precisa 
guardar respeito a essas conquistas sagradas do Di-
reito Internacional. 

E o que temos no relatório do Deputado Darci Co-
elho? Uma tentativa de resposta. Ou seja, se depois de 
proposto o processo no Conselho de Ética pode haver 
a desistência; se o Conselho de Ética pode arquivar o 
processo contra aquele que tem legitimidade ativa; se 
o Conselho de Ética pode se contrapor à vontade de 
quem tem a legitimidade ativa e manifesta. 

O Deputado Darci Coelho faz uma analogia à 
ação penal pública condicionada, lembrando a classi-
ficação das ações: ação penal pública condicionada e 
ação penal privada. A ação pública é aquela em que há 
maior presença do interesse público e que não pode 
sofrer disposição, a partir do convencimento daquele 
que se diz vítima e que tem interesse no prossegui-
mento da ação. E ação penal privada. 

O Deputado Darci Coelho acha que a hipótese 
analogicamente trazida para interpretar o processo ju-
rídico e político por quebra de decoro é de uma ação 
pública condicionada. S.Exa. parte do pressuposto de 
que o processo disciplinar só se inicia no plenário.

Deputado Darci Coelho, o argumento desenvolvi-
do por V.Exa. parece bastante consistente. Ainda que 
assim não fosse, aplicando a interpretação analógica 
no processo disciplinar, não teríamos uma ação civil 
pública condicionada. Por quê? Porque o processo dis-

ciplinar pode ser proposto ou pela Mesa da Câmara 
dos Deputados ou pelo partido político. Parece-me que 
para a Mesa, que teria de prescindir de investigação 
prévia, aplica-se a analogia do processo movido por 
uma ação pública condicionada. Quanto a um proces-
so já iniciado, caso presente, por um partido político 
– e partido é parte, partido, depois da Constituição de 
1988, é pessoa jurídica de direito privado e, neste caso, 
a proposição do processo foi apresentada antes que a 
investigação prévia fosse feita pela CPMI dos Correios, 
por exemplo, que gerou aqueles outros processos de 
cassação e não disciplinar, concordo com V.Exa. -, a 
analogia cabível é da ação penal privada, porque tra-
ta-se do procedimento e não do conteúdo. 

E pelo procedimento na ação penal privada é 
evidente que o querelante, ao propor a ação penal 
privada, se depois se arrepende ou vê razões para o 
seu não prosseguimento, pode, sim – diz a legislação 
processual penal – requerer a desistência, que tem de 
ser acatada pelo juiz, exceto numa condição: quando 
o réu não aceita a desistência e quer ver o resultado 
da conclusão da ação penal. 

O que temos no caso presente? Um partido po-
lítico agindo analogicamente como se fosse, nessa 
hipótese, um querelante. E esse partido político ma-
nifestou a sua desistência. Se o réu tivesse se recu-
sado, se não aceitasse essa desistência, o Conselho 
de Ética, que funciona como instância prejulgadora, 
não poderia aceitá-la. Mas como o réu aceitou a de-
sistência, tanto que recorreu, num raciocínio jurídico 
parece-me mais adequado dizer que é, sim, cabível 
o pedido de desistência do partido político, no caso o 
Partido Trabalhista Brasileiro.

Mas diz-se que o processo já teria sido iniciado 
no Conselho de Ética, argumento utilizado, por exem-
plo, pelo Deputado Sérgio Miranda, com o qual con-
cordo. O processo por quebra de decoro contra um 
Parlamentar iniciou-se, sim, no Conselho de Ética. O 
pronunciamento prévio do Conselho de Ética é par-
te do processo de julgamento, tanto que, a partir do 
seu encaminhamento não mais pode o representado 
renunciar ao seu mandato. Assim sendo, o processo 
de julgamento pela Câmara dos Deputados teve, sim, 
início no Conselho de Ética. Combinado esses racio-
cínios, qual a síntese da minha interpretação jurídica 
dos fatos? 

Repito, o processo iniciou-se no Conselho de 
Ética, mas pode, sim, ser extinto sem julgamento do 
mérito ainda no Conselho de Ética por desistência do 
iniciante, daquele que tem legitimidade ativa. Isso é 
diferente, por exemplo, de outro partido político...

A SRA. DEPUTADA JUÍZA DENISE FROSSARD 
– Concede-me V.Exa. um aparte?
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O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS – Vou 
ouvir V.Exa. em seguida, quero apenas concluir meu 
raciocínio. 

Isso é diferente, por exemplo, de outro partido 
político querer, sim, propor uma representação. Isso 
é diferente – e a analogia seria feita com a ação penal 
pública condicionada – de a Mesa, com base nas con-
clusões da CPMI, propor o processo ao Conselho de 
Ética. Se fosse o caso presente de uma propositura da 
Mesa da Câmara dos Deputados, teríamos uma impos-
sibilidade, uma indisponibilidade da representação, mas 
não é o caso. Trata-se aqui de uma pessoa jurídica de 
Direito Privado ou partido político que fez a represen-
tação, o que eqüivale, portanto, a uma queixa-crime. 
Ele está agindo aí como um querelante, em analogia 
ao Direito Penal e ao Direito de Processo Penal, que 
deve ser, sim, buscada, porque o Direito é um sistema, 
o Direito é uma consolidação da experiência jurídica 
da humanidade na sua luta por justiça. 

É evidente que, diante da omissão do Regimen-
to, cabe, sim, o recurso analógico, a sistemática, a te-
oria construída pela humanidade no processo penal. 
Estamos tratando de punição, e, quando tratamos de 
punição, a consolidação do pensamento jurídico da 
humanidade se dá no Direito Penal e no Direito Pro-
cessual Penal. É como, por exemplo, no Direito Penal 
do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Sr. Deputado, peço a V.Exa. que conclua.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS – Concluo 
dizendo que, neste caso, abstraindo qualquer pronun-
ciamento, qualquer encaminhamento que os membros 
da CCJ tenham sobre o mérito que será apreciado no 
Conselho de Ética e no plenário, temos de ter cuidado 
com uma conquista importantíssima, que vale para os 
Parlamentares e para qualquer cidadão: os julgamen-
tos devem ser feitos com respeito ao devido processo 
legal. Não se trata de formalismo, como disse aqui o 
Deputado Coruja, e, sim, de conquista material da 
humanidade para evitar prejulgamento e tribunais de 
exceção. E nós estamos aqui fazendo precedente.

Portanto, Sr. Presidente, o relatório do Deputado 
Darci Coelho deve ser aprovado. Ele está dando pro-
vimento ao recurso com raciocínio muito claro: cabia, 
sim, ainda no Conselho de Ética, mesmo consideran-
do que o processo tinha tido início naquele órgão, ao 
titular da representação, um partido político, requerer 
a sua desistência. E cabia ao Conselho de Ética acatar 
essa desistência. E outro partido ou a própria Mesa 
podem, sim, porque também têm legitimidade ativa 
para propor a representação.

Então, não podemos, inclusive aqueles que já 
fizeram um prejulgamento, como eu dizia na teoria, 

da decisão jurídica, aqueles que não querem exami-
nar as provas e também aqueles que querem fazer 
um pronunciamento sólido, desrespeitar as regras do 
processo legal. Não fosse a Comissão de Constituição 
e Justiça para analisar a técnica, fria e soberanamen-
te, o calor da emoção poderia inviabilizar o trabalho 
e criar precedentes que colocam em risco conquistas 
do Parlamento e conquistas civilizatórias.

Sr. Presidente, por essas razões jurídicas e pre-
ventivas, voto a favor do parecer e do voto do Deputado 
Darci Coelho. Não podemos abrir um precedente que 
coloque em risco conquistas importantes incrustadas 
pelo Direito nas Constituições contemporâneas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Car-

los Biscaia) – Agradeço a V.Exa., Deputado Maurício 
Rands.

Restam ainda 7 inscrições. Sei que não adianta 
muito, mas eu apelo para que, se possível, os Depu-
tados se atenham aos 15 minutos.

Com a palavra o Deputado Zenaldo Coutinho.
O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – Obri-

gado, Sr. Presidente. Farei o possível para reduzir o 
tempo da minha manifestação. 

Sr. Presidente, prezados Deputados, se dúvidas 
havia da oportunidade da preliminar apresentada, ou 
melhor, identificada pelos perspicazes olhos de magis-
trada da eminente Deputada Denise Frossard, creio 
que essas dúvidas foram destruídas pela manifestação 
do Deputado Maurício Rands. Por quê? A Deputada 
identificou ilegitimidade da parte que recorre a esta 
Comissão de Constituição e Justiça. Ilegitimidade por 
quê? Porque foi representante no Conselho de Ética o 
PTB. O Conselho indeferiu a desistência do requeren-
te. E quem recorre a esta Comissão é a parte passiva 
da relação processual. 

O Deputado Maurício Rands, por sua vez, identi-
ficou como legítimo para desistir o requerente, o PTB. 
Não foi, porém, o PTB que questionou o Conselho de 
Ética. Portanto, S.Exa. corrobora, confirma e deter-
mina como sendo parte ilegítima o recorrente a esta 
Comissão.

Portanto, Deputada, eu já estava convencido pela 
surpreendente preliminar, até porque eu já havia discu-
tido e lido diversas manifestações sobre esse recurso 
na Comissão de Justiça, mas foi V.Exa. quem identifi-
cou como preliminar, antes da discussão de mérito, a 
ilegitimidade da parte que requer.

O segundo aspecto que me parece bastante evi-
denciado é o fato de que não há dúvidas sobre onde 
se inicia o processo de cassação.

Foi o Deputado Maurício Rands que tirou qual-
quer dúvida – se dúvidas havia – quando confirmou e 
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reafirmou que é o Conselho de Ética que inicia o pro-
cesso. Aliás, isso não é nem motivo, nem matéria para 
ser discutida nesta Comissão, data venia, porque se no 
Brasil questionarmos em qualquer roda em que hoje 
se discute política, todos sabem qual foi o momento 
das renúncias apresentadas por Deputados. Qualquer 
cidadão brasileiro sabe que Deputados “a”, “b” e “c” 
renunciaram antes de a representação ingressar no 
Conselho de Ética. É público e notório, é do conheci-
mento geral desta Nação que o momento adequado 
para renúncia é antes de instaurado o processo do 
Conselho de Ética.

Portanto, estariam loucos aqueles que renuncia-
ram? Foram mal informados? Não. Eles sabiam que 
o último momento possível de renunciar sem sofrer 
as conseqüências da perda dos direitos políticos se-
ria antes do início do processo no Conselho de Ética. 
Dúvida não restou a ninguém, como dúvidas não há 
nesta Comissão de Constituição e Justiça.

Gostaria de cumprimentar o Deputado Relator 
pela inteligência e habilidade, na condição de magis-
trado e de membro desta Casa. Além, obviamente, da 
discordância no mérito daquilo que V.Exa. apresenta, 
apenas uma observação eu faria. Trata-se de um equí-
voco cometido talvez pela emoção a que está movido, 
afinal V.Exa. está relatando matéria de grande enverga-
dura e sob pressão nacional. V.Exa. definiu o Conselho 
de Ética como delegacia de polícia. O Conselho de 
Ética é um órgão desta Casa, em relação ao qual não 
devemos ter simpatias ou, muito menos, antipatias.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Permi-
te-me um aparte? V.Exa. considera depreciativa a 
profissão de delegado de polícia? É depreciativo ser 
delegado?

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – 
Concedo o aparte a V.Exa., mas antes gostaria de 
concluir o porquê.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Está cer-
to.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – Não 
é delegacia de polícia, Deputado, e muito menos houve 
uma manifestação depreciativa de minha parte.

Na verdade, ao Conselho de Ética não cabe o 
papel do policial. Ele não pode pedir prisão. O Conse-
lho de Ética não tem absolutamente nenhuma relação 
com delegacia de polícia, Deputado. Ao Conselho de 
Ética cabe apenas fazer a instrução do processo, o con-
traditório, a ampla defesa e encaminhar sua posição, 
a sua opinião, o seu relatório ao plenário, onde todos 
irão manifestar, por intermédio do voto, a sua posição. 
E quando digo que V.Exa. se equivoca ao manifestar 
e reiterar, até de maneira emocional, a questão de 
delegacia de polícia, é porque cada órgão tem suas 

específicas funções. A propósito, tenho ouvido manifes-
tações de diversos colegas no sentido de que a Casa 
se transformou em uma enorme delegacia de polícia; 
que o Conselho de Ética virou delegacia de polícia. 

Ora, não está em jogo um direito privado contra 
um direito público – aliás, alguns colegas fizeram re-
ferência a Direito Público e a Direito Privado. Não está 
em jogo o direito individual contra o direito coletivo. Não. 
Estamos tratando apenas de Direito Público, estamos 
tratando apenas de interesse público.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Permita-
me esclarecer. 

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – É 
um mandato público, é um mandato parlamentar e 
é o interesse coletivo desta Casa como instituição, 
como Poder.

Portanto , cabe-nos analisar, sim, sob o ponto de 
vista do interesse público e coletivo, todos os agentes 
partícipes desse processo.

Concedo o aparte ao eminente Relator.
O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Temos 

autor, juiz e réu. O Conselho de Ética não é autor, não 
é juiz, nem é réu. Ele é um órgão auxiliar do juiz para 
apurar provas. 

Então, está aí a semelhança com o que a delega-
cia de polícia faz. Existem outros órgãos investigadores 
sem ser delegacia de polícia. Ele faz investigação; faz 
uma coleta de provas. Ele não vai julgar.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – Não, 
o julgamento é do Plenário.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – E não vai 
acusar. Ele não é um órgão acusador. 

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – En-
tão, V.Exa. está também revendo o seu conceito do 
Conselho de Ética, que não é acusador, não é? Porque 
no parecer de V.Exa....

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Acusador 
é a Mesa. Na hora em que formaliza, a Mesa...

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – Tam-
bém não é acusadora; acusador é o requerente. Não, 
não. O acusador é o agente ativo que inicia o processo; 
ele é que é o acusador. A Mesa não acusa ninguém. O 
Conselho de Ética não acusa ninguém .Quem acusa 
é a parte ativa; é o agente que inicia o processo e o 
pedido de cassação de mandato eletivo.

Concedo um aparte ao Deputado Maurício Rands.
O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS – Vou 

ser bem breve. 
Quero apenas lembrar ao Deputado Zenaldo 

Coutinho que, ainda que o Deputado José Dirceu não 
fosse réu – e acho que ele é réu, porque já começou 
o processo no Conselho de Ética – seria o terceiro in-
teressado. Tanto o art. 577, parágrafo único do CPP, 
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quando se fôssemos analogicamente, por regra de 
processo, para o CPC, teríamos o art. 449, que diz que 
tem sim legitimidade ativa para apresentar recurso o 
terceiro interessado. 

Então, é importante esse raciocínio que todos 
nós estamos fazendo. Sob qualquer hipótese, o repre-
sentado tem legitimidade ativa, sim, para recorrer. Ele 
é parte legítima para recorrer. Aquela preliminar está 
ultrapassada. Concordo com o que disse o Deputado 
Ney Lopes.

A SRA. DEPUTADA JUÍZA DENISE FROSSARD 
– Permite-me um aparte, Deputado Zenaldo?

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – Con-
cedo um aparte à eminente Deputada.

A SRA. DEPUTADA JUÍZA DENISE FROSSARD 
– O que o Deputado Maurício Rands acaba de dizer é 
que havia, portanto, um conluio e um acordo entre o 
PTB e o Deputado José Dirceu que o coloca na con-
dição de absoluto terceiro interessado?

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS – De 
modo algum! Deputada, com todo o respeito, não colo-
que palavras na minha boca; jamais eu afirmei isso. 

A SRA. DEPUTADA JUÍZA DENISE FROSSARD 
– Não, mas V.Exa. diz que ele é interessado. Que in-
teresse que ele tem?

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS – Não 
pode colocar palavras na minha boca.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – 
Deputado Maurício, eu concedo, em seguida, um apar-
te a V.Exa.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS – O Depu-
tado Zenaldo Coutinho tem a palavra, não é? É o inte-
ressado quem está representado. Desculpe, Deputado 
Zenaldo Coutinho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Zenaldo, assim V.Exa. não terá 
tempo de concluir sua exposição.

A SRA. DEPUTADA JUÍZA DENISE FROSSARD 
– Obrigada, Deputado Zenaldo.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – Sem 
problema algum, até porque esta Comissão, com cer-
teza, neste debate de hoje, mostra mais uma vez a sua 
importância, seu grau de seriedade e de profundidade 
dos argumentos jurídicos aqui expostos. 

Tenho certeza de que, a par de algumas manifes-
tações emocionadas e emocionais, tanto pró quanto 
contra ao parecer do eminente Deputado Darci, o fundo 
da questão é sempre o mesmo: a discussão das razões 
jurídicas que movem esses recursos e os processos 
que chegam até esta Comissão.

Portanto, encerro, manifestando-me obviamente 
contrário ao parecer do eminente Relator pelas razões 
expostas e por tantas outras evidenciadas ao longo 

desse dia, as quais, ao serem registradas nos Anais 
desta Comissão, marcarão, com certeza, para a pos-
teridade mais um momento emblemático desta Comis-
são em defesa da democracia, do mandato público e 
do interesse maior da sociedade brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Muito obrigado, Deputado Zenaldo Couti-
nho.

Deputado Vicente Arruda, V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA – Sr. 

Presidente, da discussão nasce a luz. Houve, porém, 
muito desvio de foco. O que está em questão é exata-
mente o seguinte: pode ou não o partido político, de-
pois de iniciado o processo de que poderá resultar a 
cassação de um Deputado, ser detido por iniciativa de 
quem deu início ao processo – ou a Mesa da Câmara 
ou o partido político. 

A Constituição Federal estabeleceu no art. 55 
que o Deputado poderá perder o mandato se ofender 
o decoro parlamentar. E, no § 2º, que esse processo 
será provocado pela Mesa da Câmara ou pelo parti-
do político, assegurado ao acusado o direito de am-
pla defesa. 

Então , regulamentando esse dispositivo consti-
tucional em que será julgado o Deputado, a Câmara, 
por meio de resolução, criou o Conselho de Ética com 
a atribuição específica de iniciar o processo de cassa-
ção, assegurando ao acusado ampla defesa. 

Evidentemente esse processo dá ao Conselho 
de Ética certas prerrogativas inalienáveis, porque, do 
contrário, ele não poderia agir.

Pergunto à Comissão: é possível a Mesa da Câ-
mara retirar a representação? Vejam bem, a Consti-
tuição dá o mesmo tratamento, a mesma condição, 
tanto à Mesa da Câmara como ao partido político. Se 
é vedado a um, deverá ser vedado a outro; se permite 
a um, tem de permitir a ambos que retirem a acusa-
ção, porque não se pode dar tratamento diferenciado 
entre um caso e outro. A Constituição não distingue, 
coloca a Mesa da Câmara e o partido político na mes-
ma situação jurídica quando se trata de impulsionar o 
processo de cassação. 

Ora, o processo de cassação, pelo Regimento do 
Conselho, é privativo do Conselho de Ética. Não po-
deria o Conselho de Ética prever que o representante 
pudesse ou não retirar, porquanto não há lacuna algu-
ma no Regimento do Conselho, que diz exatamente: 
“Recebida a representação, inicia-se o processo dis-
ciplinar”. E não podia prever que esse processo seria 
detido por um ato posterior do representante, nem 
seria concebível, por quê? O que é a representação? 
Representação equivale juridicamente a uma noticia 
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criminis, é a denúncia de um ato criminoso que ofende 
ou viola o decoro Parlamentar. É um fato irreversível. 
Ou se violou decoro ou não se violou. Não posso dizer: 
não, inicia-se o processo porque o Parlamentar violou 
o decoro Parlamentar com esse procedimento assim, 
assim. Seria leviandade do partido político ou da Mesa 
da Câmara iniciar um processo de tal natureza, per-
mitindo que ele depois se desculpasse. Isso poderia 
dar lugar a abuso intolerável ao passionalismo político. 
Dessa forma, o partido político chegaria e faria uma 
denúncia sem o menor fundamento, com o mero ânimo 
de ofender a honra pessoal de um Deputado. 

Evidentemente o que temos de decidir aqui é 
o seguinte: por que o partido político teria o privilé-
gio de renunciar à representação, de desfazer o ato 
que considero de suma gravidade, que é representar 
contra alguém perante o Conselho de Ética? Aliás, o 
próprio Regimento do Conselho de Ética não prevê o 
recebimento da representação por parte do partido 
político. No seu art. 7º, está dito que o processo terá 
início mediante a representação da Mesa da Câmara. 
Tanto é verdade que o Conselho de Ética, ao rece-
ber a representação do PTB, não iniciou o processo, 
enviou-a à Mesa da Câmara. Falou-se até que o Pre-
sidente Severino Cavalcanti queria ganhar tempo ao 
não enviar logo de volta o processo ao Conselho. Mas 
enviou. E, só a partir desse momento, o Conselho ini-
ciou o processo.

Por conseguinte, a representação do PTB foi 
convalidada por um ato da Câmara. Portanto, ele não 
tinha mais autonomia para renunciar, porque, agora, a 
representação também estava sendo feita pela Mesa 
da Câmara, que devolveu o processo ao Conselho de 
Ética. Então, ele não tinha poderes para desistir da re-
presentação, porque ela passou a ser um ato da Mesa 
da Câmara. Ninguém atentou para esse pormenor, 
porque, na realidade, no Conselho de Ética, o partido 
político não pode fazer a representação pura e simples, 
para que seja dado início a um processo. O Conselho 
é obrigado a remeter a representação, como o fez, à 
Mesa da Câmara, que ratificou a representação do PTB 
e devolveu o processo ao Conselho. E só então, repito, 
o Conselho deu início ao processo de cassação. 

Ora, se isto é verdade, por outro lado, devemos 
examinar a natureza jurídica do processo que leva à 
cassação de mandato. É um processo penal? É um 
processo administrativo? O que representa o processo 
de cassação por violação do decoro? É um processo 
público que, uma vez iniciado, não pode ser detido, ca-
bendo ao Conselho julgar o mérito da representação, 
que é de interesse público, porque está em jogo não 
só o interesse individual do Deputado acusado, mas o 
direito maior do Parlamento de não ser conspurcado 

por ato de um de seus membros. É um direito público 
indisponível, e não cabe às partes se arrependerem 
do que fizeram. 

Eu não vejo como dar tratamento diferente, não 
vejo como admitir, como faz o Deputado Maurício Ran-
ds, e dizer que não, que quando parte da Mesa, não 
pode, mas que, quando é do partido político, pode. 
Passa o partido político a ser considerado o quere-
lante, como se isso pudesse modificar a natureza do 
processo de cassação pela parte que o impulsiona. Ele 
não passa a ser um crime privado, com o paralelismo 
que se quer estabelecer; o processo sempre é público, 
e apenas duas partes podem impulsioná-lo: a Mesa 
da Câmara e o partido político. Mas o fato de o parti-
do político ser de direito privado não dá ao processo 
de cassação o caráter de crime de Direito Privado; ao 
contrário, o partido político é considerado, pela sua 
representação, na Câmara dos Deputados, pelo que 
significa dentro do ordenamento da Câmara, na sua 
estrutura e no seu funcionamento. 

Sr . Presidente, não consigo estabelecer uma dis-
tinção entre os procedimentos do Conselho pelo simples 
fato de ele ter sido impulsionado pelo partido político ou 
pela Mesa da Câmara. O processo é o mesmo em sua 
natureza, é de natureza pública de interesse indisponí-
vel, porque o que se está julgando não é o Deputado, 
o que se está julgando é a integridade do conceito do 
Parlamento como instituição política independente, 
como um dos esteios do Estado de Direito. 

E, do outro lado, é com muito constrangimento que 
vejo procurar-se dar a esta sessão conotação política 
que não tem nada a ver com o que se está julgando. O 
que temos de julgar é se é possível o partido político 
desistir da representação que fez perante o Conselho, 
depois de iniciado o processo. Se isso é possível, tam-
bém se admite, por conseqüência lógica, que a Mesa 
da Câmara pode se retratar e retirar a representação 
que faz perante o Conselho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Muito obrigado, Deputado. 

Deputado Marcelo Ortiz, V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ – Sr. Pre-

sidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, vou ser o 
mais breve possível. 

Participei de toda a discussão. A meu ver, a ma-
téria jurídica foi devidamente debatida nesta Casa. 
Estamos diante de posicionamento jurídico a ser de-
cidido. Sou veementemente contrário a qualquer de-
cisão política neste momento. Esta Casa tem de de-
cidir juridicamente, e eu vou fazer minha opção pelos 
argumentos jurídicos aqui mencionados.

Quero enaltecer a afirmação clara, precisa e in-
discutível do Deputado Vicente Arruda. S.Exa. externou 
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exatamente o que eu penso. O que discutimos aqui é pura 
e simplesmente o poder do partido político de desistir da 
sua delação. Essa é também a minha posição. 

E comungo com S.Exa. quando diz que, não fora 
o partido político, fora a própria Mesa ou qualquer outra 
entidade que se lhe permitisse a Constituição fazê-lo – e 
não só a inserção do art. 55 com essas duas pessoas 
jurídicas -, não seria possível a desistência iniciado o 
processo. Não tenho dúvida disso.

Também é correta a posição do Deputado Vicente 
Arruda quando diz que a delação foi feita, e a respon-
sabilidade desta Casa é apurar quem efetivamente 
cometeu algum deslize, se é que o cometeu, com todo 
o direito de defesa, sem nenhuma intervenção outra. 
Já se disse aqui que estaríamos voltando a um antigo 
sistema inquisitorial. Claro que isso não está ocorren-
do, e eu, de acordo com meus princípios jurídicos, na 
condição de advogado e Parlamentar também, jamais 
permitiria aqui, sem levantar a minha voz, que a deci-
são fosse política. Não concordo com a afirmação de 
que o Deputado José Dirceu já foi julgado. Está, sim, 
S.Exa. tendo toda a oportunidade de se defender atra-
vés dos meios legais.

Quero aqui dizer que, da mesma forma, não fora 
a impossibilidade de o partido político desistir do anda-
mento da ação, concordo em que, na hipótese, haveria 
também a legitimidade de parte, como aqui foi levan-
tado pela Deputada Juíza Denise Frossard. 

Outros motivos me levariam a uma discussão mais 
prolongada, mas, acredito, desnecessária, mesmo em 
relação à manifestação do nosso colega, a quem res-
peito muito, o Deputado Maurício Rands, que trouxe 
o posicionamento do terceiro interessado. 

Aí, teríamos de abordar outros aspectos, ainda 
que reconhecendo essa possibilidade, a do terceiro 
interessado. 

Estamos em uma posição que detalhes outros 
têm de ser considerados, porque senão aviltaríamos 
a impossibilidade de um Deputado renunciar ao cargo 
depois de iniciado o processo contra si, que se inicia 
assim, e com muita razão, no Conselho de Ética – ali, 
o processo tem início. 

Vejamos, quando se diz que o julgamento é do 
Plenário, é exato que o julgamento é do Plenário, por-
que lá nós não fazemos a colheita de nenhuma prova, 
como faríamos em um processo iniciado por um inqué-
rito. Em plenário, não colhemos prova; em plenário, 
temos 2 partes: uma falando contra e a outra, a favor, 
e julgamos. Não podemos levar testemunhas para se-
rem ouvidas lá posteriormente, porque já se iniciou o 
processo. Iniciado o processo, sem a menor dúvida, 
conceder a desistência do pedido seria, primeiro, uma 
ofensa ao princípio da indisponibilidade do interesse 

público. Teríamos desrespeitado esse princípio. Não 
podemos admitir que seja este o procedimento. Ainda 
que tivéssemos aqui outras discussões, por exemplo, 
quando eu disse que sou favorável ao entendimento 
da Deputada Juíza Denise Frossard quanto à ilegiti-
midade de parte, sou contrário ao posicionamento de 
que o parecer, que foi entregue no Conselho, não é 
do Presidente, não é do Conselho. É óbvio que é. É 
óbvio. Se se determinar que se faça um parecer e se 
eu o assino e o recebo, o parecer é meu. Então, não 
podemos adotar esse posicionamento.

Sr. Presidente, por gentileza, está muito difícil. 
Não param de falar. Eu já pedi, já olhei para trás. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Peço silêncio aos presentes. Não há Depu-
tado algum aqui, neste momento, fazendo uso da pa-
lavra e atrapalhando V.Exa. 

O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ – É atrás 
mesmo, eu já até mencionei aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Peço a todos que se mantenham em silêncio 
para que o Deputado Marcelo Ortiz possa prosseguir 
e nós possamos ouvi-lo. 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ – Peço 

desculpas a essas pessoas, mas só queria lembrá-
las que a nossa responsabilidade é muito grande. 
Votaremos aqui um posicionamento que servirá para 
todos nós posteriormente. No momento da votação, 
estaremos votando em uma possibilidade, a de que 
ninguém poderá ficar livre de ter de enfrentar essa 
mesma situação mais tarde. 

Tenho certeza absoluta de que vou cumprir com 
a minha obrigação e cumpri-la de acordo com o meu 
pensamento. 

Perdi um pouco a minha posição. Não vou fazer 
comentários sobre a ação pública, a subsidiária da 
pública, privada ou não privada, porque temos de ficar 
simplesmente no posicionamento da possibilidade de 
um partido político poder ou não desistir do direito con-
signado no art. 55 da Constituição Federal. Entendo, 
firmado em várias posições aqui citadas e é desneces-
sário repetir, até mesmo pelo adiantado da hora, pelo 
cansaço de todos os presentes, que não há necessi-
dade de que voltemos a esse tipo de afirmação, mas 
há a conclusão de que não importa fazermos analogia; 
temos de nos firmar pura e simplesmente naquilo que 
esta Comissão tem a responsabilidade de fazer. E se 
alguma omissão há, e ela não foi totalmente coberta 
pelo Conselho de Ética, cabe a esta Comissão fazê-lo, 
para suprir de uma vez essa omissão; suprida, tere-
mos a possibilidade de, mais tarde, não discutir isso 
tudo novamente. 
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Tenho certeza absoluta de que a decisão de hoje 
vai formar jurisprudência.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a gentileza e 
aos colegas a paciência por terem me ouvido nesses 
9 minutos. 

Encerro minha fala com um elogio ao trabalho 
do nosso Relator. Muito difícil a sua função, porque 
no Direito sempre há antagonismos, de uma parte ou 
de outra. Prova disso é a jurisprudência, que, muitas 
vezes, vem definir e decidir qual do intérprete melhor 
o faz, ou para aqueles que o apreciam, melhor o faz 
com um resultado prático e uma decisão.

Muito obrigado por esta oportunidade e me perdo-
em as pessoas. Posso ter sido um pouco mais intran-
sigente, mas é muito difícil trabalhar nesta Comissão 
quando há pessoas que tiram ou querem tirar – não 
sei se com o intuito de fazê-lo – nossa atenção do tra-
balho que temos a desenvolver. 

O meu voto é contrário ao do Sr. Relator. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Obrigado, Deputado Marcelo Ortiz. 
O Deputado Nelson Pellegrino está ausente. 
O Deputado Bosco Costa é o próximo inscrito. 
O SR. DEPUTADO BOSCO COSTA – Sr. Presi-

dente, Sras. e Srs. Deputados, até pelo avançado da 
hora, e estamos aqui há quase 5 horas apenas para 
discutir se o recurso tem juricidade ou não, não gas-
tarei mais de um minuto. 

O povo brasileiro está atento a esses processos 
não só do Deputado José Dirceu, mas de outros Depu-
tados. Acredito também que tanto o Conselho de Ética 
quanto o Plenário têm autonomia suficiente para julgar 
os processos desses Deputados. 

Quero declarar meu voto contrário ao do nobre 
Relator, Deputado Darci Coelho. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Agradeço a V.Exa., Deputado Bosco Costa, 
pela manifestação e rapidez na sua intervenção. 

O Deputado Carlos Mota é o próximo inscrito. 
Falará, em seguida, o Deputado Vicente Cascione. 
Depois, encerrarei a discussão.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOTA – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, tentarei também ser 
breve. 

Vim a esta Comissão no dia de hoje sem uma 
conclusão, sem uma convicção formada, mas com 
espírito bastante aberto, inclinado a aderir a um par-
tido ou outro. Claro que, após as brilhantes falas, não 
tenho como acompanhar o parecer do Deputado Dar-
ci Coelho. 

Farei rapidamente algumas observações.

É claro que aqui não se trata de um julgamento 
político, e não deveria ser. O debate, sim, deve ter um 
viés meramente jurídico, mas não é o que acontece. 
Não sejamos hipócritas em imaginar que o viés político 
não venha à baila nessas discussões. Os argumen-
tos trazidos aqui, inclusive as analogias com o Direito 
Civil e o Penal, são brandidos ao sabor dos partidos 
desta Casa.

Para finalizar, Sr. Presidente, faço um alerta so-
bre o viés de verdadeira inquisição, às vezes, com que 
esta Casa conduz certas discussões. 

Tenho até me louvado no Manual dos Inquisido-
res, um diretório inquisitório, porque certas declarações 
e teses apresentadas aqui parecem ter sido extraídas 
desse manual. 

Ao encerrar minha breve intervenção, peço a esta 
Casa que não se perca nem se distancie dos verda-
deiros princípios do Direito. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Muito obrigado, Deputado Carlos Mota. 
Vamos ao último orador inscrito, antes de encer-

rarmos a discussão e darmos a palavra ao Relator.
Com a palavra o Deputado Vicente Cascione.
O SR. DEPUTADO VICENTE CASCIONE – Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, depois da leitura 
do voto do eminente Relator, ouvi com atenção todas 
as manifestações aqui formuladas pelos eminentes 
pares e tomei conhecimento dos votos em separado. 
Gostaria de levantar desde logo uma questão, porque 
também não preciso me alongar para dizer que tenho 
por esta Comissão um grande respeito e a considero 
um órgão técnico da Casa. Parece que todos estão 
de acordo. Os que votaram de uma forma e de outra 
estão de acordo com isso. Aqui não temos que decidir 
politicamente. Apesar disso, tecnicamente houve diver-
gências. Vou ater-me mais uma vez, como sempre o 
fiz na Casa, ao critério técnico. (Pausa.)

Quando terminar a nossa orquestra, que está 
convidando todos nós à dança, recomeço. (Pausa.)

Tenho assumido posições nesta Comissão que 
muitas vezes até contrariam a minha posição ou a visão 
política do fato. Qual é a minha primeira dúvida, Sr. Pre-
sidente? É que não tomamos conhecimento, não temos 
a peça que inaugurou o procedimento no Conselho de 
Ética desta Casa. O que vejo, pelo exame de todos os 
documentos que em mãos, é que o Partido Trabalhista 
Brasileiro, ao qual sou filiado, de forma indevida, diri-
giu a sua, entre aspas, “representação”, ao Exmo. Sr. 
Deputado Presidente do Egrégio Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Tenho 
aqui em minhas mãos este documento.
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A “representação”, portanto – e continuo a dizer 
“representação” entre aspas, porque depois vou ater-
me ao termo técnico -, não foi dirigida ao Presidente 
da Câmara dos Deputados nem à Mesa da Câmara 
dos Deputados. A representação do PTB foi dirigida 
indevidamente a um órgão incompetente para recebê-
la. O Presidente do Conselho de Ética e o Conselho 
de Ética em si não seriam os destinatários, a partir do 
que mandam o Regimento Interno e a Constituição, 
acima dele, para receber a representação. A partir daí, 
estaria absolutamente nulo o processo no Conselho 
de Ética se, ao entrar lá a representação, tivesse este 
determinado a instauração do processo. Mas não foi 
o que o Conselho de Ética fez.

O Conselho de Ética, ao receber a representa-
ção, no dia 3 de agosto de 2005, por ofício do eminente 
Deputado Ricardo Izar, meu amigo pessoal – a quem, 
neste instante, abrindo um parêntese, presto todas as 
homenagens pela forma como tem se conduzido até 
agora, e sou a ele solidário por tudo o que tem feito 
na sua atribuição, na sua função, e fecho o parêntese 
-, no dia 3 de agosto de 2005, encaminhou ao Exmo. 
Sr. Deputado Severino Cavalcanti, Presidente da Câ-
mara, a representação que o PTB tinha endereçado 
indevidamente ao Conselho de Ética. Portanto , até 
esse instante, essa representação vagava no espa-
ço sideral do ponto de vista formal, do ponto de vista 
jurídico, do ponto de vista regimental e do ponto de 
vista constitucional.

O que nos falta, Sr. Presidente, Sras. Deputadas 
e Srs. Deputados? Falta-nos a peça que a Mesa re-
meteu, ou o Presidente da Casa, não sei se em nome 
da Mesa, ao Conselho de Ética em retorno, porque, 
se a peça que voltou ao Conselho de Ética, que era a 
“representação” – entre aspas – do PTB, se ela voltou 
por ato isolado do Presidente Severino Cavalcanti, e 
apenas ele a remeteu formalmente, continuo a dizer 
que, na minha opinião, estaria nulo ab initio o processo 
no Conselho de Ética, porque não tem o Conselho de 
Ética a competência para agir ex officio e não pode o 
Presidente da Casa determinar ao Conselho de Ética 
que faça a instauração do processo. Só a Mesa, diz a 
Constituição, e só o partido político, diz a Constituição, 
é que podem provocar a instauração do processo. 

A partir disso, Sr. Presidente, fico a indagar se 
temos condições de receber a informação tempestiva 
de qual a peça que iniciou o processo no Conselho de 
Ética, se foi ato individual do Presidente Severino Ca-
valcanti – e ele não tem competência regimental nem 
constitucional para tanto -, ou se foi ato da Mesa, que 
incorporou a representação do PTB. Isso é questão 
fundamental para o nosso julgamento. Vou repetir. Se 
a representação do PTB foi dirigida ao Conselho, o 

Conselho não tinha competência para recebê-la. Tan-
to não tinha, que o eminente Deputado Ricardo Izar a 
remeteu ao Presidente da Casa.

Resta-nos saber se o Presidente da Casa, indi-
vidualmente, remeteu de volta a representação para 
o Conselho, ou se a Mesa é que o fez, porque, se não 
foi a Mesa, há nulidade ab initio desse processo no 
Conselho de Ética, que não tem competência ex officio 
para proceder, nem o Presidente da Câmara o teria; só 
a Mesa, se incorporasse o teor da representação.

É a primeira questão, a questão preliminar que 
estou levantando. E paro neste instante. Enquanto não 
houver silêncio, não prossigo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Por favor, peço aos assessores que mante-
nham silêncio, para permitir que o Deputado Cascione 
possa prosseguir.

Deputado Cascione, V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO VICENTE CASCIONE – Fica 

argüida, portanto, essa primeira preliminar. A segunda 
diz respeito ao Regimento, que recorre várias vezes 
às expressões “representação” e “representar”, quan-
do, na verdade, essas expressões são espúrias à luz 
da Constituição.

A Constituição diz que só pode haver processo 
de cassação de um Deputado, de perda de mandato, 
por provocação da Mesa ou de partido político. Por-
tanto, a expressão “provocação” afasta a expressão 
técnica “representação”, que gerou tanta polêmica 
aqui, na medida em que se quer, por analogia, ver o 
termo “representação” como aquele que está inserto 
no Código de Processo Penal, no caso da ação penal 
pública condicionada. 

Como não se fala em “representação” na Consti-
tuição, e o Regimento não poderia usar essa expres-
são – a palavra é “provocação” -, já não cabe discutir 
se há ou não o direito de retirar a representação depois 
de ela ter sido oferecida, e o processo, instaurado. 
Não há como fazer analogia com uma expressão re-
gimental que não tem amparo constitucional. O texto 
constitucional fala em “provocação”, e “provocação” 
não está no Código de Processo Penal. A analogia 
é incabível.

A terceira questão que levanto é: admitindo, ad 
argumentandum, que nós fizéssemos analogia, a analo-
gia – estou de acordo com o Deputado Maurício Rands 
– não pode ser feita com o termo “representação” no 
sentido que tem no Código de Processo Penal, mas 
com a queixa-crime, se o ato de provocação é do par-
tido político, que é entidade privada. Estaríamos, por-
tanto, diante da analogia com a queixa, e não com a 
representação. A queixa pode ser retirada a qualquer 
tempo, e o querelante pode desistir da ação a qual-
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quer tempo, até pela perempção, pelo abandono da 
causa. Quem pode abandonar, pode retirar a queixa. 
Portanto, o partido poderia. 

Resta a dúvida, levantada na preliminar da emi-
nente colega Denise Frossard, a respeito de ilegitimi-
dade. Se não ficarmos com o argumento do Deputado 
Maurício Rands, terceiro interessado na analogia com 
o Processo Civil...

Eu paro outra vez, Sr. Presidente, porque estou 
sendo incomodado pelas conversas paralelas. Não vou 
continuar enquanto não houver silêncio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – É ao seu lado mesmo, Deputado.

O SR. DEPUTADO VICENTE CASCIONE – Não 
me cabe presidir a sessão, nem manter a ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Car-
los Biscaia) – Eu já fiz um apelo aos Deputados para 
que fizessem silêncio. Solicitei aos assessores que 
se afastassem dos corredores, porque isso não é re-
gimental.

Apelo mais uma vez e devolvo a palavra a 
V.Exa.

O SR. DEPUTADO VICENTE CASCIONE – Fi-
nalmente, dizia eu, discorro agora sobre a preliminar 
da eminente colega Denise Frossard da questão da 
legitimidade para o recurso. Acredito que a comparação 
deve ser feita, neste caso, com a seguinte hipótese. 
Imaginem que alguém ofereça uma queixa-crime con-
tra alguém, e se retrate no âmbito do processo penal, 
e o juiz não reconheça a possibilidade da retratação. 
Pode o querelado entrar com habeas corpus contra o 
ato do juiz – não digo nem com recurso; por economia 
processual, vai só o habeas corpus -, para que o ato 
que não reconhece a retratação seja reconhecido? 
Claro que pode. Isto é, o recurso poderia ser daquele 
que se retratou e não viu sua retratação reconhecida, 
mas pode ser do querelado, do ofendido, que não viu 
atendida a retratação por parte do ofensor. 

Portanto, absolutamente cabível o recurso pela 
amplitude do direito de defesa, data venia, salvo melhor 
juízo, de alguém que, estando acusado e submetido a 
um processo no Conselho de Ética, ao verificar que há 
um ato de nulidade, de ilegitimidade ou de não acata-
mento da hipótese de retirada de uma “representação” 
– aspas – de provocação do partido, pode, sim – essa 
pessoa que está envolvida no processo -, pelo princí-
pio da ampla defesa, fazer valer seu direito. Se quem 
acusa retira a representação – que, na verdade, não é 
representação -, é evidente que aquele que está acu-
sado tem o direito ao recurso para fazer valer o direito 
que o outro teve de retirar a provocação. 

As considerações que eu queria fazer...

O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Deputado 
Cascione...

O SR. DEPUTADO VICENTE CASCIONE – Já 
responderei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Cascione, o tempo de V.Exa. está 
encerrado. 

O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – Um aparte, 
Deputado Cascione.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Peço a V.Exa. que conclua.

O SR. DEPUTADO VICENTE CASCIONE – Com 
todos os descontos das interrupções feitas, Sr. Presi-
dente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – V.Exa. pode concluir. Estou dizendo apenas 
que o tempo de 15 minutos encerrou-se.

O SR. DEPUTADO VICENTE CASCIONE – Já 
fiz as considerações de natureza jurídica, que são, na 
minha opinião, questões tecnicamente compreensíveis. 
Fica apenas a dúvida: teremos acesso, temos condi-
ções de converter, neste instante, esta reunião em di-
ligência, para obtermos a peça que abriu o processo 
no Conselho de Ética, se foi por iniciativa da Mesa ou 
do Presidente Severino Cavalcanti, que não tem legiti-
midade para determinar instauração de processo? Isso 
porque, volto a dizer, a provocação do PTB foi dirigi-
da, erroneamente, a um órgão incompetente, que era 
o Conselho de Ética; o Conselho de Ética mandou ao 
Presidente Severino Cavalcanti; e a dúvida é saber se 
foi a Mesa que determinou a remessa da provocação 
ao Conselho, ou se foi ato isolado do Presidente, que 
não tinha condição para fazê-lo, competência constitu-
cional para fazê-lo, e portanto estaria nulo o processo 
ab initio no Conselho de Ética.

São essas as minhas considerações, Sr. Presi-
dente. Quero deixá-las registradas aqui em nome do 
respeito que tenho à Constituição, às leis e ao Regi-
mento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Obrigado, Deputado Vicente Cascione.

Declaro encerrada a discussão e vou conceder a 
palavra ao eminente Relator, Deputado Darci Coelho, 
para sua manifestação antes da votação.

Tem a palavra o Deputado Darci Coelho.
O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Sr. Pre-

sidente, senhores membros da Comissão, o debate 
realmente foi muito rico, em termos elevados, profun-
do nos seus conteúdos, como era de se esperar da 
Comissão de Constituição e Justiça.

Ouvi-os atentamente, mas ouso dizer que, sem 
nenhuma intransigência, mantenho meu ponto de vista 
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anterior, resultado de meditação, de estudo e de uma 
conclusão de que o tema é de sede constitucional.

Estamos aqui julgando um agravo, o que seria 
um agravo, um recurso incidental de uma decisão do 
Conselho de Ética. É o efeito de um incidente restrito 
a questões jurídicas, a questões técnicas.

Primeiro, entre as questões mais repetidas, so-
breleva a questão da natureza jurídica do Conselho 
de Ética. É bom dizer que já julgamos muitos e mui-
tos casos de cassação de mandato sem investigação 
do Conselho de Ética. O Conselho de Ética não está 
em nenhum daqueles pólos necessários: juiz, autor e 
réu. O Conselho de Ética veio para auxiliar a Mesa na 
colheita das provas, e somente isso. O Conselho de 
Ética não é julgador; ele não recebe a denúncia; ele 
não instaura processo. Essa palavra aparece no Regi-
mento, aparece em diversos lugares com denominação 
comum, não há muita precisão técnica. 

O Regimento do Conselho de Ética peca em 
muitos aspectos e foi feito num momento mais ou 
menos como este, em que se estava preocupado 
com Hildebrando Pascoal, José Aleksandro e outras 
coisas todas.

Infelizmente, as coisas só acontecem aqui por 
motivação política e muitas vezes são feitas assim: é 
um argumento técnico impulsionado por um assunto 
político.

É claro, aqui se está julgando, pensando no pri-
meiro beneficiário dessas normas. Procura-se esta-
belecer regras procedimentais, à falta de norma no 
Regimento, porque o Código de Processo aqui é o 
Regimento. Quem diz isso é a Constituição. A Consti-
tuição estabelece a infração penal, perda do mandato; 
estabelece o juiz – Plenário. Só o Plenário, somen-
te o Plenário pode julgar -; e estabelece quem pode 
dar início à persecutio criminis, quem pode instaurar, 
quem pode começar ou levar a notitia criminis ou re-
presentar com condição de procedibilidade. E insisto 
que a representação do partido político é condição de 
procedibilidade.

Questionou-se se o partido político pode usar 
o Conselho, a Casa, como instrumento de vinganças 
políticas. Não sei. Foi o Constituinte que inventou isso. 
Quem inventou de dar legitimidade para a representa-
ção do partido político foi o Constituinte. O Constituinte 
deve ter ponderado que o partido político não vai ins-
taurar procedimento contra filiado seu, até porque ele 
dispõe de meios estatutários para se livrar dos seus 
filiados. Ele vai instaurar procedimento contra adver-
sário. Daí o conteúdo privado. O partido político é pes-
soa jurídica de direito privado registrado em cartório. 
Naturalmente, ele age como parte. 

A Constituição deu-lhe qualidade, legitimidade 
para representar o possível interesse público. Quem 
mensurou foi o Constituinte. Não quer dizer que esse 
interesse seja absoluto. O constituinte diz que não é, 
tanto que ele colocou na mão de um partido político 
poder retirar a representação que ele fez. Evidentemen-
te, há um momento próprio para isso. Esse momento 
é até a instauração do processo ou da ação.

O Conselho processa? Não. O Conselho inves-
tiga. Quem está lá sendo investigado não está sendo 
processado. Imaginem um partido político fazer uma 
representação sem prova; o Conselho instaurar o pro-
cedimento; o indivíduo ainda vai colher as provas e 
ele já estar processado! Não pode ser assim. Existe o 
devido processo legal. O Estado de Direito e a cons-
ciência jurídica repugnam essa conduta.

O processo só se instaura quando há o mínimo de 
avaliação de autoria, de prova, de adequação daquela 
conduta, de uma das condutas tipificadas na norma 
penal, a fim de que se instaure a ação penal. Daí em 
diante o indivíduo é considerado acusado, antes, ele 
era indiciado.

O Conselho pode arquivar a representação e 
aquelas peças se entender que ainda não há prova, 
que não as colheu. Ele não está fazendo julgamento. 
Ele está eliminando inicialmente a representação. En-
tão, não é o ubi julgador; senão só o Plenário.

O indivíduo, um partido político faz uma represen-
tação sem prova, e só o Plenário pode dizer que não 
aprova e que ele é inocente. Imaginemos o absurdo 
dessa conclusão. Qualquer partido pode assacar con-
tra mim uma acusação; e eu sou obrigado a ir até o 
Plenário para provar que sou inocente. Não está certo 
isso! Não entra na cabeça de nenhuma pessoa com o 
mínimo de formação jurídica. 

O partido entrou com a representação, sentiu que 
não há elementos, retirou a representação antes de 
ajustar a ação penal. Usou-se como argumento des-
sa história o fato de que depois, no processo, não se 
pode mais renunciar. Essa questão foi-me levantada 
por um jornalista que me perguntou. Então, quer dizer 
que essa renúncia... Sim, não há processo ainda. O 
Conselho não processa ninguém, o Conselho investi-
ga. Quem está sendo investigado no Conselho, antes 
de se formalizar o processo perante a Mesa, pode 
renunciar sim. A Constituição diz isso. Instaurado o 
processo, que não é só o do Conselho, outros proces-
sos podem levar à perda do mandato. A cassação do 
mandato é um processo específico, cujo único juiz é o 
Plenário. Quero repetir para que as pessoas comecem 
a meditar sobre isso. 

O Conselho não é juiz, o Conselho investiga. O 
Conselho não julga, porque ele não foi investido desse 
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poder pela Constituição, o único órgão que pode inves-
ti-lo desse poder. Só a Constituição diz. Por isso repilo 
qualquer referência ao processo disciplinar, porque 
não aceito que um Deputado, membro de um Poder 
Legislativo, esteja sujeito ao poder disciplinar de quem 
quer que seja, inclusive dos seus pares.

A Câmara julga o Parlamentar, porque a Cons-
tituição determina essa competência. A Constituição 
criou uma espécie de impeachment do Senador e do 
Deputado. O impeachment do Presidente da Repúbli-
ca, dos Ministros de Estado, dos Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal está regulamentado por uma lei, 
que é muito sucinta.

Quanto ao órgão investigador, a Câmara pode 
criar uma comissão auxiliar, como era antes da criação 
do Conselho de Ética. Havia uma comissão para fazer 
isso. Achou-se melhor criar um órgão permanente para 
fazer essa investigação, para fazer essa apuração, a fim 
de que a Mesa não tenha de nomear em cada caso. É 
isso. Só isso. O Conselho não julga, ele investiga. 

Processo disciplinar foi o nome, porque não acha-
ram outro nome melhor, e assim ficou posto. Essas 
denominações não me impressionam. Temos tantas 
denominações inadequadas – representação. A Cons-
tituição não quis entrar na briga e chama “provocação”. 
O Direito Processual não adota essa palavra provoca-
ção como termo técnico. A Constituição não é obrigada 
a usar termo técnico. Entende-se que a Constituição 
é dirigida ao povo, ela tem que ser escrita numa lin-
guagem acessível. Ela usou a palavra provocação, e 
os juristas têm que encontrar uma denominação pelo 
seu conteúdo, pela sua substância. Não é o nome que 
dá essência à coisa, não é o nome.

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES 
– Sr. Presidente, estamos a 40 minutos da Ordem do 
Dia.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – V.Exa. 
está querendo cortar minha palavra ou não?

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES 
– Estou informando à Mesa que estamos a 40 minutos 
da Ordem do Dia.

A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – É pre-
ciso terminar o tempo de S.Exa. Deve ter um limite, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Roberto Magalhães.

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES 
– Ou, por acaso, vou, com meu silêncio, contribuir para 
prorrogar essa discussão para outro dia? É um direito 
que tenho como Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Roberto Magalhães, apenas es-

clareço a V.Exa. que o Relator está usando o tempo 
que lhe confere o Regimento.

O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES 
– Não tenho nada contra o Relator; estou apenas que-
rendo que V.Exa. fique avisado de que ainda vai haver 
encaminhamento e tudo o mais, e, provavelmente, não 
terminaremos hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Não, não vai haver encaminhamento. Não 
há por que, não há por quê.

O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Sr. Pre-
sidente, eu já expus meus pensamentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Por favor, Deputado Roberto Magalhães, 
esclareci com todo respeito e admiração que devoto 
a V.Exa.. 

Devolvo a palavra ao Deputado Darci Coelho.
O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Vou ter-

minar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Regimentalmente são 20 minutos. 
O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Ouvi com 

paciência todos os senhores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Darci Coelho, um momento. 
Com as intervenções, vou prorrogar o tempo do 

Deputado Darci Coelho. S.Exa. é o Relator, fez um tra-
balho, ainda que contestado, jurídico, o qual merece a 
consideração e o respeito de todos. 

Deputado Darci Coelho, tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Sr. Pre-

sidente, vou terminar minha tese e tentar resolver um 
incidente jurídico. 

A natureza do Conselho de Ética é investigatória. 
Lá não se instaura processo, a ação penal. A ação pe-
nal ainda não havia sido instaurada. Por conseguinte, o 
partido que entrou com representação como condição 
de procedibilidade pode retirá-la, e é nesse sentido que 
eu conheci do recurso e lhe dei provimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Darci Coelho, agradeço a V.Exa. 
a presteza. Tenho certeza de que seu trabalho, embo-
ra tenha sofrido questionamentos e contestações sob 
o prisma jurídico, veio, além da convicção de V.Exa., 
com judiciosos argumentos e razões. Quero cumpri-
mentá-lo pelo trabalho desenvolvido. 

Vamos proceder à votação, que só será nominal 
se alguém o requerer. O Regimento não prevê que o 
Presidente determine a votação nominal. 

Assim, vamos proceder à votação pelo sistema 
normal.

Aqueles que forem favoráveis ao parecer vão perma-
necer como estão, e aqueles que discordarem vão levan-
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tar as mãos. Quero esclarecer ainda que há no plenário 
Deputados membros titulares e suplentes desta Comissão. 
Para que o resultado espelhe exatamente a realidade, já 
fizemos a verificação. Alguns Deputados suplentes não 
poderão votar porque o partido já está com sua represen-
tação completa. São os seguintes: Deputado João Fontes, 
Deputado Colbert Martins, Deputado André de Paula, Depu-
tada Laura Carneiro, Deputado Moroni Torgan, Deputado 
Júlio Delgado. S.Exas. não poderão votar. 

Vamos proceder à contagem agora.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGA-

LHÃES NETO – Pela ordem.
Sr. Presidente, na lista do PFL, só para entender a 

sua contabilidade, pelo que me consta aqui em relação 
ao Bloco PFL/PRONA, 2 titulares não estão presentes 
e teriam de ser substituídos por 2 suplentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Estou indagando aqui; foi o que me forne-
ceram. Veja, Deputado: os 2 suplentes foram substitu-
ídos, pela ordem, pelos Deputados Pauderney Avelino 
e Coriolano Sales. Não há por que questionar, Depu-
tado. Estou fazendo tudo com correção.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO – Tudo bem, não há problema. É apenas 
para fazer a checagem.

O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO – Vou pe-
dir verificação para a votação ser nominal. Então, é 
melhor fazer logo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – V.Exa. requeira logo em seguida, então. V.Exa. 
requeira e eu deferirei. Vamos fazer isso. 

A matéria está em votação.
Os Deputados favoráveis ao parecer, relatório e 

voto do Deputado Darci Coelho permaneçam como se 
encontram; os demais levantem a mão. (Pausa.)

Rejeitado.
O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO – Verifica-

ção, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Vamos fazer nominal. “Sim” ou “não”.
PT: 
Antonio Carlos Biscaia. Meu voto já foi por es-

crito. É “não”.
Deputado João Paulo Cunha. (Pausa.)
Deputado José Eduardo Cardozo. (Pausa.)
Deputado José Mentor. (Pausa.)
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh.
O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREE-

NHALGH – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Maurício Rands.
O SR. DEPUTADO MAURÍCIO RANDS – “Sim”, 

com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Nelson Pellegrino. (Pausa.)

Deputado Odair Cunha.
O SR. DEPUTADO ODAIR CUNHA – “Sim”, com 

o Relator, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Professor Luizinho. (Pausa.)
Deputado Sigmaringa Seixas.
O SR. DEPUTADO SIGMARINGA SEIXAS – Com 

o Relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – PMDB: 
Deputado Cezar Schirmer. (Pausa.)
Deputada Maria Lúcia Cardoso.
A SRA. DEPUTADA MARIA LÚCIA CARDOSO 

– Eu queria que V.Exa. me explicasse, Sr. Presidente, 
o voto “sim” é contra o Relator?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Voto “sim” é com o Relator.

A SRA. DEPUTADA MARIA LÚCIA CARDOSO 
– Mas nós temos 2 Relatores. O voto “não” é contra o 
parecer do Deputado Darci Coelho?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Car-
los Biscaia) – Se votar com o Relator Darci Coelho 
é “sim”.

A SRA. DEPUTADA MARIA LÚCIA CARDOSO 
– Eu não voto; é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Mendes Ribeiro Filho.

O SR. DEPUTADO MENDES RIBEIRO FILHO 
– “Não”, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Michel Temer. (Pausa.)

Deputado Nelson Trad.
O SR. DEPUTADO NELSON TRAD – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Osmar Serraglio.
O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO – “Não”, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Paulo Afonso.
O SR. DEPUTADO PAULO AFONSO – “Não”, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Wilson Santiago. (Pausa.)
PFL/PRONA:
Deputado Almir Moura. (Pausa.)
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGA-

LHÃES NETO – “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Edmar Moreira.
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O SR. DEPUTADO EDMAR MOREIRA – “Não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Ivan Ranzolin.

O SR. DEPUTADO IVAN RANZOLIN – “Não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado José Roberto Arruda.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
– “Não”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Luiz Carlos Santos. (Pausa.)

Deputado Ney Lopes. (Pausa.)
Deputado Paulo Magalhães.
O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES – 

“Não”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Roberto Magalhães.
O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES 

– “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Robson Tuma.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA – “Não”, Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Vilmar Rocha.
O SR. DEPUTADO VILMAR ROCHA – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – PSDB: 
Deputado Bosco Costa.
O SR. DEPUTADO BOSCO COSTA – “Não”, Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado João Almeida.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALMEIDA – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Jutahy Junior.
O SR. DEPUTADO JUTAHY JUNIOR – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Vicente Arruda.
O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA – 

“Não”. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Zenaldo Coutinho.
O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO – 

“Não”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputada Zulaiê Cobra.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – PP: 
Deputado Antonio Cruz.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CRUZ – “Não”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Benedito de Lira. (Pausa.)

Deputado Cleonâncio Fonseca. (Pausa.)
Deputado Darci Coelho.
O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Ibrahim Abi-Ackel. (Pausa.)
Deputado João Leão. (Pausa.)
Deputado Reginaldo Germano. (Pausa.)
PTB: 
Deputada Edna Macedo.
A SRA. DEPUTADA EDNA MACEDO – “Não”, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Jefferson Campos.
O SR. DEPUTADO JEFFERSON CAMPOS – 

“Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Paes Landim. (Pausa.)
Deputado Vicente Cascione.
O SR. DEPUTADO VICENTE CASCIONE – 

“Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – PL: 
Deputado Inaldo Leitão.
O SR. DEPUTADO INALDO LEITÃO – Com o 

Relator. “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – PPS: 
Deputada Juíza Denise Frossard.
A SRA. DEPUTADA JUÍZA DENISE FROSSARD 

– “Não”. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Roberto Freire. (Pausa.)
PSB: 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Carlos Mota.
O SR. DEPUTADO CARLOS MOTA – “Não”, Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Gonzaga Patriota.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA – 

“Não”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputada Sandra Rosado.
A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO – “Não”, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – PDT: 
Deputado Ademir Camilo.
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Alceu Collares.
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O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES – 
“Não”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Luiz Piauhylino.

O SR. DEPUTADO LUIZ PIAUHYLINO – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA – 

“Não’”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Wagner Lago. (Pausa.)
PCdoB. 
Deputado Jamil Murad.
O SR. DEPUTADO JAMIL MURAD – Com o Re-

lator, Sr. Presidente. “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – PV: 
Deputado Marcelo Ortiz.
O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ – “Não”, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – PMR: 
Deputado José Divino.
O SR. DEPUTADO JOSÉ DIVINO – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Os Suplentes agora.
PT :
Deputado Antonio Carlos...
Deputado Luiz Alberto.
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO – Com o 

Relator, Sr. Presidente. “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado José Pimentel. (Pausa.) 
Deputado Luiz Couto.
O SR. DEPUTADO LUIZ COUTO – “Sim”. Com 

o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Luciano Zica.
O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA – “Sim”. Com 

o Relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Antônio Carlos Biffi. (Pausa.) 
Deputada Iriny Lopes. (Pausa.) 
O SR. DEPUTADO MENDES RIBEIRO FILHO 

– O Deputado Cezar Schirmer chegou, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Um minutinho, Deputado.
PMDB:
Deputado Cezar Schirmer. (Pausa.) “Não”.
Deputado Albérico Filho. (Pausa.) 
Deputado Pedro Irujo.
O SR. DEPUTADO PEDRO IRUJO – “Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Car-
los Biscaia) – Deputado Mauro Benevides. (Pausa.) 
“Não”.

PFL/PRONA.
Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – 

“Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – PP:
Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – “Não”, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Deputado Celso Russomanno.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – 

Sr. Presidente, suplente do PFL. V.Exa. só chamou 
a mim?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Ela está dizendo que é um só. Um minuti-
nho, Deputado. (Pausa.) É um só.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MA-
GALHÃES NETO – Sr. Presidente, perdoe-me, mas 
parece que são dois.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – O 
Deputado Almir Moura não veio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Estão me informando que é um só, Depu-
tado.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO – Sr. Presidente, se V.Exa. me permite, 
estão ausentes o Deputado Almir Moura e o Deputado 
Luiz Carlos Santos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Sr. 
Presidente, o Deputado Almir Moura...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – O Deputado José Roberto Arruda votou. 
Ele é titular.

Almir Moura, vaga do PMDB.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MA-

GALHÃES NETO – Mas cedido ao Bloco. Consta do 
Bloco.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO – Ele 
está indicado.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO – Ele está indicado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Bis-
caia) – Está certo. A Secretaria informou: mais 1 voto.

Deputado Coriolano Sales.
O SR. DEPUTADO CORIOLANO SALES – 

“Não”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – PP:
Deputado Ricardo Barros. Já votou.



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 18 01615 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS – 
“Não”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Celso Russomanno. (Pausa.) 

Deputado Agnaldo Muniz. (Pausa.)
PPS:
Deputado Fernando Coruja.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI – PTB tam-

bém.
O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – 

“Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – PSB, os três. 
PDT: 
Deputado João Fontes.
O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – “Não”, 

“não” e “não”.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI – Sr. Pre-

sidente, o PTB tem uma vaga também, do Wagner 
Lago.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – PTB. Votaram: Edna Macedo, Jefferson Cam-
pos, Paes Landim, Vicente Cascione. Quatro vagas.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Do PTB não é mais o Wagner Lago.
Está concluída a votação. Vamos já proclamar o 

resultado, vamos apenas verificar.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI – Sr. Presi-

dente, pela ordem. Tem uma vaga do PTB. A informa-
ção que a assessoria do partido me passa... 

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO – Sr. Presidente, antes de V.Exa. proclamar 
o resultado, uma questão de ordem. É sobre a votação, 
Sr. Presidente. (Pausa.) É sobre a votação, Sr. Presidente. 
Antes de V.Exa. proclamar o resultado, por favor. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
V.Exa. tem a palavra para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO – Sr. Presidente, sou informado pela 
Consultoria de que a interpretação do Regimento 
recomendaria que a vaga cedida pelo PMDB para o 
Bloco PFL/PRONA, na ausência do titular ocupante, 
fosse ocupada por um Parlamentar do PMDB, portanto, 
contrariando a interpretação que inicialmente eu havia 
sustentado aqui. Eu, evidentemente, gostaria de ouvir 
a Secretária da Mesa, que tem conhecimento pleno 
do Regimento, para que não haja qualquer dúvida a 
posteriori sobre a validade deste processo de votação, 
sobre se de fato o Parlamentar a substituir não deva 
ser do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Deputado, a primeira informação que recebi 
da Secretaria foi que, diante da ausência do Deputado 
Almir Moura, a suplência não seria do PFL. V.Exa. in-
sistiu. Retificamos, demos 2 suplentes ao PFL. Vou 
verificar novamente.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO – Antes de se proclamar o resultado, 
há como corrigir esse erro.

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Peço aos Deputados que permaneçam para 
que possamos prosseguir. 

Respondo à questão de ordem: realmente, o voto 
do Deputado Coriolano Sales não será computado.

Qual é a outra questão de ordem?
O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra para uma questão de ordem 
sobre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Pois não.

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Não votei 
ainda: Mauro Lopes, do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Mas já estava encerrada a votação quando 
V.Exa. chegou, Deputado. Eu já tinha encerrado.

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Não, eu 
estava aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Eu já declarei encerrada a votação, Depu-
tado.

Vou proclamar o resultado. 
O SR. DEPUTADO MAURO LOPES – Meu voto 

é “não”. Peço que seja consignado em ata. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Biscaia) – Será consignado que V.Exa. chegou de-
pois de encerrada a votação e manifestou “não”. Está 
gravado.

Votaram 54 Sras. e Srs. Deputados; 39 “não”; 
15 “sim”. 

Está rejeitado o parecer do Deputado Darci Co-
elho e, portanto, seu voto.

Um momento, porque outra votação tem de ser 
feita.

A Presidência examinou os votos divergentes 
e considerou que o voto do Deputado Roberto Ma-
galhães de alguma forma representa o pensamen-
to da maioria dos Deputados. S.Exa. não entrou na 
questão do processo disciplinar, como outros, mas 
apenas enfatizou a irretratabilidade da representa-
ção. Dessa forma, vou designar Relator o Deputado 
Roberto Magalhães para o parecer vencedor e, de 
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imediato, submeter à votação os termos do seu voto 
em separado, que, se aprovado, passará a ser o pa-
recer vencedor.

Aqueles que estiverem de acordo com o voto do 
Deputado Roberto Magalhães permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Aprovado o parecer do Deputado Roberto Ma-
galhães, contra os votos dos Deputados Darci Coelho, 
Maurício Rands, Inaldo Leitão, Luiz Piauhylino, Sigma-
ringa Seixas, Jamil Murad e Luiz Couto. 

O SR. DEPUTADO ODAIR CUNHA – E Odair 
Cunha, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – E Odair Cunha. 

Vou encerrar a reunião. Antes, convoco outra 
para amanhã às 10h.

O SR. DEPUTADO JOÃO FONTES – (Interven-
ção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Biscaia) – Essas coisas, Deputado, para mim também 
constituem quebra de decoro parlamentar. Também con-
sidero que isso seja quebra de decoro parlamentar.

Está encerrada a reunião.

Ata da Septuagésima Terceira Reunião Ordi-
nária realizada em 27 de outubro de 2005

Às dez horas e vinte e nove minutos do dia vinte 
e sete de outubro de dois mil e cinco, reuniu-se a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos 
Biscaia – Presidente; Alceu Collares, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Carlos 
Mota, Cezar Schirmer, Darci Coelho, Edmar Moreira, 
Edna Macedo, Gonzaga Patriota, Ivan Ranzolin, Jamil 
Murad, Jefferson Campos, João Almeida, José Divino, 
José Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard, Jutahy 
Junior, Marcelo Ortiz, Maria Lúcia Cardoso, Maurício 
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Ney Lopes, Odair Cunha, 
Osmar Serraglio, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Pro-
fessor Luizinho, Robson Tuma, Sandra Rosado, Zenal-
do Coutinho e Zulaiê Cobra – Titulares; Agnaldo Muniz, 
Alex Canziani, Alexandre Cardoso, Almeida de Jesus, 
André de Paula, Antônio Carlos Biffi, Átila Lira, Badu 
Picanço, Celso Russomanno, Coriolano Sales, Fer-
nando Coruja, Iriny Lopes, João Fontes, José Pimen-
tel, Laura Carneiro, Léo Alcântara, Luiz Couto, Mauro 
Benevides, Mauro Lopes, Moroni Torgan, Neucimar 
Fraga, Pauderney Avelino e Ricardo Barros – Suplen-
tes. Deixaram de comparecer os Deputados Ademir 
Camilo, Almir Moura, Benedito de Lira, Cleonâncio 
Fonseca, Ibrahim Abi-Ackel, Inaldo Leitão, João Leão, 
João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, José Men-
tor, Luiz Carlos Santos, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz 

Piauhylino, Michel Temer, Nelson Pellegrino, Nelson 
Trad, Paes Landim, Reginaldo Germano, Roberto Frei-
re, Roberto Magalhães, Sérgio Miranda, Sigmaringa 
Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Ro-
cha, Wagner Lago e Wilson Santiago. Havendo núme-
ro regimental, o Senhor Presidente declarou abertos 
os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da sep-
tuagésima segunda reunião ordinária, realizada em 
vinte e seis de outubro. O Deputado José Divino re-
quereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata 
foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: Os 
Deputados Alceu Collares, Bosco Costa, Maurício 
Rands e Mendes Ribeiro Filho requereram inversão 
de pauta para apreciação dos itens dez, dezesseis, 
setenta e um, setenta e seis, sessenta e nova e oiten-
ta e cinco, respectivamente. Foram os requerimentos 
aprovados pelo plenário da Comissão. Inicialmente, 
passou-se à apreciação das inversões requeridas e 
aprovadas na reunião anterior, desde que presentes 
o relator ou o requerente. 1 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 4.110/01 – do Sr. Marcus Vicen-
te – que “denomina “Aeroporto de Vitória – Eurico de 
Aguiar Salles” o aeroporto da cidade de Vitória-ES”. 
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. Foi concedida 
vista à Deputada Sandra Rosado. 2 – PROJETO DE 
LEI Nº 1.024/03 – do Sr. Neuton Lima – que “define 
poluição sonora, ruídos, vibrações e dispõe sobre os 
limites máximos de intensidade da emissão de sons e 
sinais acústicos, de ruídos e vibrações resultantes de 
atividades urbanas”. (Apensado: PL 2156/2003). RE-
LATOR: Deputado JOSÉ DIVINO. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, com emenda, das Emendas da Comissão de 
Defesa do Consumidor e do PL 2156/2003, apensado, 
com emenda. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 3 – PROJETO 
DE LEI Nº 4.514/04 – do Sr. Roberto Pessoa e outros 
– (PL 3365/2004) – que “dispõe sobre a repactuação 
de dívidas oriundas de operações de crédito rural na 
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste (ADENE), e dá outras providências”. RELA-
TOR: Deputado CARLOS MOTA. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; 
das Emendas e subemenda das Comissões de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural e de Finanças e Tributação; e pela anti-regimen-
talidade da Emenda apresentada nesta Comissão. Em 
20/10/2005, foi concedida vista ao Deputado Odair 
Cunha. Discutiram a matéria os Deputados Carlos 
Mota, Sandra Rosado, Bosco Costa e Almeida de Je-
sus. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Pa-
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recer. 4 – PROJETO DE LEI Nº 1.721/96 – da Sra. 
Telma de Souza – que “obriga os meios de comunica-
ção a fazer campanha para encontrar crianças desa-
parecidas”. (Apensados: PL 2128/1996 e PL 2193/1996) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa deste, com substitutivo; do Substitutivo da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática, com subemenda substitutiva; do PL 2128/1996, 
com emendas; e PL 2193/1996, apensados, com emen-
das. Em 05/10/200, foi concedida vista conjunta aos 
Deputados Inaldo Leitão e Mendes Ribeiro Filho. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. 5 – PROJETO DE RESOLUÇÃO 
(CD) Nº 110/03 – da Comissão Especial de Documen-
tos Sigilosos – que “dispoe sobre a Comissão Especial 
de Documentos Sigilosos”. RELATOR: Deputado JOSÉ 
EDUARDO CARDOZO. PARECER COM COMPLE-
MENTAÇÃO DE VOTO: pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprova-
ção deste e da Emenda de Plenário, com Substitutivo. 
Em 30/08/2005 foi concedida vista ao Deputado Men-
des Ribeiro Filho. O Deputado Paulo Afonso procedeu 
à leitura do parecer em substituição ao Relator. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer, com a complementação de voto. 6 
– PROJETO DE LEI Nº 1.467/03 – do Sr. Chico Alen-
car – que “altera o art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho 
de 1992, que “Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito 
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 
na Administração Pública Direta, Indireta ou Funda-
cional e dá outras providências.” RELATOR: Deputado 
BOSCO COSTA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com emenda. Em 
06/10/2005, foi concedida vista conjunta aos Deputados 
Fernando Coruja, José Divino e Sandra Rosado. Não 
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unani-
midade o Parecer. A Deputada Sandra Rosado assu-
miu a Presidência. 7 – PROJETO DE DECRETO LE-
GISLATIVO Nº 1.838/05 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 999/2004) 
– que “aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica de Cuba em Matéria de Turismo, celebrado em 
26 de setembro de 2003, em Havana” RELATOR: Depu-
tado ANTONIO CARLOS BISCAIA. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 8 – PROJETO DE LEI Nº 
3.852/04 – do Sr. Carlos Sampaio – que “acrescenta 
o art. 92 – A e altera a redação do parágrafo único do 
art. 93 do Decreto – Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 – Código Penal”. RELATOR: Deputado AN-
TONIO CARLOS BISCAIA. PARECER: pela inconsti-
tucionalidade, injuridicidade e, no mérito, pela rejeição. 
Foi concedida vista conjunta aos Deputados André de 
Paula e Bosco Costa. Reassumiu a Presidência o 
Deputado Antônio Carlos Biscaia. 9 – PROJETO DE 
LEI Nº 2.822/03 – do Sr. Sandro Mabel – que “acres-
centa parágrafo único ao art. 1º da Consolidação das 
Leis do Trabalho, para dispor sobre a boa-fé nas rela-
ções de trabalho”. RELATOR: Deputado LUIZ EDUAR-
DO GREENHALGH. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa. Em 06/04/2005, 
foi concedida vista ao Deputado Roberto Magalhães. 
O Deputado Maurício Rands procedeu à leitura do pa-
recer em substituição ao Relator. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
10 – PROJETO DE LEI Nº 1.343/03 – do Sr. Aloysio 
Nunes Ferreira – que “acrescenta o § 2º ao art. 541, 
do Código de Processo Civil – Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – com o objetivo de estabelecer requi-
sitos para o conhecimento do recurso especial, trans-
formando o parágrafo único em § 1º”. RELATOR: Depu-
tado VILMAR ROCHA. PARECER: pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação. O Deputado Maurício Rands procedeu à 
leitura do parecer em substituição ao Relator. Discuti-
ram a matéria os Deputados Darci Coelho, Maurício 
Rands e Mendes Ribeiro Filho. Foi concedida vista 
conjunta aos Deputados Mendes Ribeiro Filho, Darci 
Coelho e Bosco Costa. 11 – PROJETO DE LEI Nº 
5.100/05 – do Sr. Maurício Rands – que “altera o inci-
so V e o parágrafo único do art. 1º, o caput do art. 4º, 
o inciso II do art. 5º e o caput do art. 16 da Lei nº 7.347, 
de 24 de julho de 1985; revoga o art. 2º – A, e seu pa-
rágrafo único, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 
1997”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FI-
LHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, com substitutivo, e, no mérito, pela 
aprovação. Em 18/10/2005 foi concedida vista ao Depu-
tado Luiz Eduardo Greenhalgh. Discutiu a matéria o 
Deputado Mendes Ribeiro Filho. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. 12 – PROJETO DE 
LEI Nº 4.842/05 – do Sr. André Costa – que “institui o 
ano de 2006 como o “Ano Nacional dos Museus”. RE-
LATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa, com emenda. O Deputado Mendes Ribeiro Filho 
procedeu à leitura do parecer em substituição ao Re-
lator. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado 
por unanimidade o Parecer. 13 – PROJETO DE LEI 
Nº 149/03 – do Sr. Alberto Fraga – que “altera o De-
creto – lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Có-
digo Penal, tipificando o crime de terrorismo e dá outras 
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providências”. RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-
ACKEL. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. A 
Deputada Edna Macedo procedeu à leitura do parecer 
em substituição ao Relator. Foi concedida vista con-
junta aos Deputados Robson Ruma e Mendes Ribeiro 
Filho. 14 – PROJETO DE LEI Nº 2.472/00 – da Sra. 
Luiza Erundina – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
de mensagem estimuladora do exercício da cidadania 
na publicidade dos serviços e obras realizados pelos 
órgãos públicos federais”. RELATOR: Deputado RI-
CARDO BARROS. PARECER: pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa deste, com emen-
da, nos termos das emendas da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática e, no mérito, 
pela aprovação. Não houve discussão. Em votação, foi 
aprovado por unanimidade o Parecer. 15 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.627/97 – do Sr. Vic Pires Franco – que 
“obriga as Companhias Aéreas a divulgar informações 
sobre a aeronave de embarque, e dá outras providên-
cias”. (Apensado: PL 2979/2000) RELATOR: Deputado 
RICARDO BARROS. PARECER: pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa deste, com 
emendas, da Emenda da Comissão Viação e Trans-
portes, com subemenda, do Substitutivo da Comissão 
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, 
com subemenda, e do PL 2979/2000, apensado. Dis-
cutiram a matéria os Deputados Edna Macedo e Mau-
rício Rands. Foi concedida vista ao Deputado Mendes 
Ribeiro Filho. O Deputado Mendes Ribeiro Filho assu-
miu a Presidência. 16 – PROJETO DE LEI Nº 3.180/04 
– do Sr. Antonio Carlos Biscaia – que “acrescenta ar-
tigo ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, criando um novo tipo penal”. 
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO. PARECER: 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla-
tiva e, no mérito, pela aprovação. O Deputado Maurício 
Rands procedeu à leitura do parecer em substituição 
ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
vado por unanimidade o Parecer. Reassumiu a Presi-
dência o Deputado Antônio Carlos Biscaia. 17 – PRO-
JETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 78/03 – do Sr. Luiz 
Alberto e outros – que “cria o Programa de Ações Afir-
mativas na Câmara dos Deputados, visando reduzir 
as desigualdades étnicas raciais”. RELATOR: Deputado 
DR. ROSINHA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação, com substitutivo. Em 06/10/2005 foi concedida 
vista ao Deputado Inaldo Leitão. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 
18 – PROJETO DE LEI Nº 3.484/04 – do Sr. Ivan Va-
lente e outros – que “estabelece diretrizes para a re-
presentação da sociedade civil e dos trabalhadores 

em educação em todos os conselhos ou órgãos cole-
giados de gestão democrática, nos diferentes sistemas 
e níveis da educação nacional”. RELATOR: Deputado 
DR. ROSINHA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. O Deputado Mendes 
Ribeiro Filho procedeu à leitura do parecer em subs-
tituição ao Relator. Não houve discussão. Em votação, 
foi aprovado por unanimidade o Parecer. O Presidente 
encerrou a reunião às onze horas e cinqüenta e cinco 
minutos, antes convocando outra para a próxima ter-
ça-feira, às dez horas. E, para constar, eu, Rejane Sa-
lete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Depu-
tado Antônio Carlos Biscaia, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 25ª Reunião (Ordinária), realizada em 
24 de agosto de 2005

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do 
ano de dois mil e cinco, às dez horas e quarenta e 
um minutos, no plenário oito do Anexo II da Câma-
ra dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente, sob a 
presidência do Deputado Luiz Antonio Fleury Filho, 
Presidente, a Comissão de Defesa do Consumidor, 
para apreciação das proposições constantes da pau-
ta. Compareceram os Deputados Luiz Antonio Fleu-
ry Filho, Presidente, Júlio Delgado – Vice-Presidente; 
Ana Guerra, Simplício Mário, Luiz Bittencourt, Chico 
Sardelli, Márcio Fortes, Jonival Lucas Junior, José 
Carlos Araújo, Givaldo Carimbão e Renato Cozzolino 
– titulares; Fernando de Fabinho, Katia Abreu, Zelin-
da Novaes, Julio Lopes, Neuton Lima, Sandro Matos 
e João Paulo Gomes da Silva – suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Paulo Lima, Wladimir 
Costa, Robério Nunes, Carlos Sampaio, Celso Russo-
manno, Pedro Canedo, Eduardo Seabra, Almeida de 
Jesus e Marcelo Guimarães Filho. A Deputada Selma 
Schons encaminhou expediente justificando sua au-
sência. Da mesma forma, o Deputado Wladimir Cos-
ta justificou sua ausência nesta e nas reuniões dos 
dias onze e dezoito de agosto. Abertos os trabalhos, 
foram aprovadas, sem restrições, as ATAS da vigési-
ma terceira e vigésima quarta reuniões, cujas leituras 
foram dispensadas, por terem sido distribuídas cópias. 
Passou-se à ORDEM DO DIA: 1) Requerimento nº 
386/05 – do Sr. Celso Russomanno – que “requer a 
realização de audiência pública, com a participação 
de representante do CONAR – Conselho Nacional 
de Auto-Regulamentação Publicitária, para esclareci-
mentos sobre a autoridade e atuação de Deputados 
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na definição e assinatura de Termos de Ajustamen-
to de Conduta”. Retirado de pauta de ofício; 2) Re-
querimento nº 387/05 – do Sr. Jonival Lucas Junior 
– que “requer a realização de auditoria, por parte do 
Tribunal de Contas da União, em contratos firmados 
pela Companhia Vale do Rio Doce e empresas esta-
tais, dentre outros documentos anexados”. Retirado 
de pauta de ofício; 3) Projeto de Lei nº 4.547/04 – da 
Sra. Maria Helena – que “dispõe sobre a aplicação de 
tarifas uniformes nos serviços de telecomunicações”. 
Relator: Deputado José Carlos Araújo. Parecer: pela 
rejeição. Em votação, foi o Parecer contrário do Rela-
tor aprovado; Usou da palavra para apresentação do 
Parecer o Relator, Deputado José Carlos Araújo. 4) 
Projeto de Lei nº 2.351/91 – do Sr. Hugo Biehl – que 
“acrescenta parágrafo único ao artigo 21 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
a proteção do consumidor”. Apensados os Projetos de 
Lei nºs. 388/03 e 5.060/05. Relator: Deputado Celso 
Russomanno. Parecer: pela rejeição deste e do Pro-
jeto de Lei nº 5.060/05, apensado, e pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 388/03, apensado, com substitu-
tivo; Retirado de pauta de ofício; 5) Projeto de Lei 
nº 2.444/96 – do Sr. Regis de Oliveira – que “altera a 
redação do “caput” e do parágrafo 2º do artigo 12 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá outras providên-
cias””. Relatora: Deputada Zelinda Novaes. Parecer: 
pela aprovação, com emendas. Vista concedida, em 
oito de junho de dois mil e cinco, ao Deputado Celso 
Russomanno, que apresentou voto em separado em 
vinte e dois de junho de dois mil e cinco. Retirado de 
pauta de ofício; 6) Projeto de Lei nº 4.804/01 – do Sr. 
Edinho Bez – que “dispõe sobre a atividade de empresa 
emissora de cartão de crédito, e dá outras providências”. 
Apensados os Projetos de Lei nºs. 7.277/02 – a este 
o 1.156/03 -, 1.784/03 e 4.347/04. Relator: Deputado 
Luiz Bittencourt. Parecer: com Complementação de 
Voto, pela aprovação deste e dos Projetos de Lei nºs. 
1.156/03, 1.784/03 e 4.347/04, apensados, adotando 
como substitutivo a Emenda Substitutiva do Deputado 
Silas Brasileiro, e pela rejeição da Emenda da Comis-
são nº 1/03 e do Projeto de Lei nº 7.277/02, apensado. 
Retirado de pauta de ofício; e 7) Projeto de Lei nº 
46/03 – do Sr. Enio Bacci – que “altera o Decreto-Lei 
nº 73, de 21 de novembro de 1966, fixando prazo má-
ximo para pagamento de indenização de sinistros por 
parte das sociedades seguradoras e estabelecendo a 
multa aplicável no caso de seu descumprimento e dá 
outras providências”. Apensados os Projetos de Lei 
nºs. 403/03 e 356/03. Relator: Deputado Neuton Lima. 
Parecer: pela aprovação deste, das Emendas nºs 1/03 
e 2/03 apresentadas na Comissão, dos Projetos de 

Lei nºs. 356/03 e 403/03, apensados, com substituti-
vo. Vista concedida à Deputada Maria do Carmo Lara 
em quinze de dezembro de dois mil e quatro. Retira-
do de pauta de ofício. Nada mais havendo a tratar, às 
onze horas, o Presidente encerrou os trabalhos, antes 
convocando reunião ordinária deliberativa para o dia 
trinta e um de agosto, quarta-feira, às dez horas, no 
plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados. 
O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o ar-
quivo de áudio a integrar o seu acervo documental. E, 
para constar, eu, Lilian de Cássia Albuquerque Santos, 
Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente Deputado Luiz Antonio 
Fleury Filho, e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados.

Ata da 26ª Reunião (Ordinária), realizada em 
31 de agosto de 2005

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de 
dois mil e cinco, às dez horas e quarenta e seis minu-
tos, no plenário oito do Anexo II da Câmara dos Depu-
tados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do 
Deputado Luiz Antonio Fleury Filho, Presidente, a Co-
missão de Defesa do Consumidor, para apreciação 
das proposições constantes da pauta. Compareceram 
os Deputados Luiz Antonio Fleury Filho, Presidente, 
Eduardo Seabra e Júlio Delgado – Vice-Presidentes; 
Ana Guerra, Selma Schons, Simplício Mário, Luiz Bit-
tencourt, Paulo Lima, Wladimir Costa, Robério Nunes, 
Celso Russomanno, Pedro Canedo, Jonival Lucas Ju-
nior, José Carlos Araújo, Marcelo Guimarães Filho e 
Givaldo Carimbão – titulares; Luiz Bassuma, Max Ro-
senmann, Fernando de Fabinho, Zelinda Novaes, Yeda 
Crusius, Alex Canziani, Neuton Lima, e Marcos de Je-
sus – suplentes. Deixaram de comparecer os Depu-
tados Chico Sardelli, Carlos Sampaio, Márcio Fortes, 
Almeida de Jesus e Renato Cozzolino. O Deputado 
Leandro Vilela encaminhou expediente justificando sua 
ausência. Compareceram, ainda, os Deputados Carlos 
Willian e Edinho Bez, não membros da Comissão. 
Abertos os trabalhos, foi aprovada, sem restrições, a 
ATA da vigésima quinta reunião, cuja leitura foi dispen-
sada, por terem sido distribuídas cópias. Passou-se à 
ORDEM DO DIA: 1) Requerimento nº 388/05 – do Sr. 
Celso Russomanno – que “solicita que sejam Convo-
cados os Ministros do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e do Ministro da Fazenda, para prestarem es-
clarecimentos sobre a suspensão do atendimento da 
Central de Atendimento da Agência Nacional de Tele-
comunicações – ANATEL, 0800-332001”. Encaminha-
ram a votação da matéria os Deputados Celso Russo-
manno – autor, Ana Guerra e Fernando de Fabinho. 
Usou da palavra o Deputado Luiz Antonio Fleury para 
prestar os necessários esclarecimentos acerca do as-
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sunto objeto do Requerimento em apreciação. Em vo-
tação, foi o Requerimento aprovado, contra os votos 
dos Deputados Ana Guerra e Simplício Mário, com a 
substituição de convocação por convite e, por sugestão 
do Deputado Luiz Antonio Fleury Filho, a inclusão, 
dentre os convidados, do Ministro das Comunicações. 
Durante o encaminhamento dessa proposição, o Pre-
sidente formulou convite aos membros da Comissão 
para participarem de reunião com o Presidente da 
Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, a 
realizar-se no dia seguinte, às quatorze horas e trinta 
minutos, no Gabinete da Presidência da Comissão. 
Também informou aos Deputados que participara, no 
dia anterior, de reunião no Ministério da Fazenda, oca-
sião em que foi apresentado projeto de lei sobre o ca-
dastro positivo dos consumidores. Prosseguindo em 
sua alocução, prestou esclarecimentos aos Parlamen-
tares sobre as novas regras a que a Serasa terá que 
se submeter ao incluir o nome dos consumidores no 
cadastro de inadimplência daquela entidade. Por fim, 
em nome do Presidente da República, convidou os 
membros da Comissão para comparecerem à soleni-
dade de assinatura desse e do novo projeto sobre o 
sistema brasileiro de defesa da concorrência, no dia 
seguinte, às quinze horas e trinta minutos, no Palácio 
do Planalto. Dando prosseguimento aos trabalhos, o 
Presidente submeteu à apreciação da Comissão os 
demais itens da pauta: 2) Projeto de Lei nº 4.905/05 
– do Sr. Severiano Alves – que “altera a Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 – Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor”. Relatora: Deputada Ana Guer-
ra. Parecer: pela rejeição deste e do Substitutivo a ele 
adotado pela Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio. Procedeu à leitura do Pa-
recer a Relatora, Deputada Ana Guerra. Discutiu a 
matéria o Deputado Celso Russomanno. Em votação, 
foi o Parecer da Relatora aprovado; 3) Projeto de Lei 
nº 2.351/91 – do Sr. Hugo Biehl – que “acrescenta pa-
rágrafo único ao artigo 21 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do 
consumidor”. Apensados os Projetos de Lei nºs. 388/03 
e 5.060/05. Relator: Deputado Celso Russomanno. 
Parecer: pela rejeição deste e do Projeto de Lei nº 
5.060/05, apensado, e pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 388/03, apensado, com substitutivo. Procedeu 
à leitura do Parecer o Relator, Deputado Celso Rus-
somanno. Em votação, foi o Parecer do Relator apro-
vado; 4) Projeto de Lei nº 2.444/96 – do Sr. Regis de 
Oliveira – que “altera a redação do “caput” e do pará-
grafo 2º do artigo 12 da Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, que “dispõe sobre a proteção do consu-
midor e dá outras providências””. Relatora: Deputada 
Zelinda Novaes. Parecer: pela aprovação, com emen-

das. Vista concedida, em oito de junho de dois mil e 
cinco, ao Deputado Celso Russomanno, que apresen-
tou voto em separado em vinte e dois de junho de dois 
mil e cinco. Retirado de pauta de ofício; 5) Projeto 
de Lei nº 4.804/01 – do Sr. Edinho Bez – que “dispõe 
sobre a atividade de empresa emissora de cartão de 
crédito, e dá outras providências”. Apensados os Pro-
jetos de Lei nºs. 7.277/02 – a este o Projeto de Lei nº 
1.156/03 -, 1.784/03 e 4.347/04. Relator: Deputado 
Luiz Bittencourt. Parecer: com complementação de 
voto, pela aprovação deste, dos Projetos de Lei nºs. 
1.156/03, 1.784/03 e 4.347/04, apensados, adotando 
como substitutivo a Emenda Substitutiva do Deputado 
Silas Brasileiro, e pela rejeição da Emenda da Comis-
são nº 1/03 e do Projeto de Lei nº 7.277/02, apensado. 
Procedeu à leitura do Parecer o Relator, Deputado Luiz 
Bittencourt. Foi concedida vista conjunta aos Depu-
tados Celso Russomanno, Simplício Mário, Jonival 
Lucas Junior e José Carlos Araújo; e 6) Projeto de Lei 
nº 46/03 – do Sr. Enio Bacci – que “altera o Decreto-
Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, fixando prazo 
máximo para pagamento de indenização de sinistros 
por parte das sociedades seguradoras e estabelecen-
do a multa aplicável no caso de seu descumprimento 
e dá outras providências”. Apensados os Projetos de 
Lei nºs. 403/03 e 356/03. Relator: Deputado Neuton 
Lima. Parecer: pela aprovação deste, das Emendas 
nºs. 1/03 e 2/03 apresentadas na Comissão, dos Pro-
jetos de Lei nºs. 356/03 e 403/03, apensados, com 
substitutivo. Vista concedida à Deputada Maria do Car-
mo Lara em quinze de dezembro de dois mil e quatro. 
Retirado da pauta de ofício. Em razão do término da 
reunião, deixaram de ser apreciados os seguintes itens 
da pauta: 7) 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 simi-
lares por parte das empresas dos setores públicos e 
privados para clientes e dá outra providências”. Rela-
tor: Deputado Marcelo Guimarães Filho. Parecer: pela 
aprovação, com substitutivo. Vista concedida ao Depu-
tado José Carlos Araújo em dezessete de agosto de 
dois mil e cinco; 8) Projeto de Lei nº 4.906/05 – do Sr. 
Jefferson Campos – que “obriga os fornecedores de 
produtos acondicionados em embalagens não-biode-
gradáveis a informarem a natureza das mesmas”. Re-
latora: Deputada Ana Guerra. Parecer: pela aprovação. 
Vista concedida ao Deputado Marcelo Guimarães Filho 
em dezessete de agosto de dois mil e cinco; e 9) Pro-
jeto de Lei nº 5.025/05 – do Sr. Cabo Júlio – que “dis-
põe sobre a informação ao consumidor do direito de, 
ao saldar antecipadamente seus débitos, obter redu-
ção de juros e outros encargos”. Relator: Deputado 
Robério Nunes. Parecer: pela aprovação, com emenda. 
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Vista concedia ao Deputado Celso Russomanno em 
dezessete de agosto de dois mil e cinco. O Deputado 
Max Rosenmann apresentou voto em separado em 
vinte e quatro de agosto de dois mil e cinco. Tendo em 
vista o início da Ordem do Dia da Sessão do Congres-
so Nacional, às onze horas e quarenta e três minutos, 
o Presidente encerrou os trabalhos, antes convocando 
reunião ordinária deliberativa para o dia quatorze de 
setembro, quarta-feira, às dez horas, no plenário oito 
do Anexo II da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
da reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio 
a integrar o seu acervo documental. E, para constar, 
eu, Lilian de Cássia Albuquerque Santos, Secretária, 
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assi-
nada pelo Presidente, Deputado Luiz Antonio Fleury 
Filho, e encaminhada à publicação no Diário da Câ-
mara dos Deputados.

Ata da 27ª Reunião (Ordinária), realizada em 
15 de setembro de 2005

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e cinco, às dez horas e quarenta e dois minu-
tos, no plenário oito do Anexo II da Câmara dos Depu-
tados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência 
do Deputado Luiz Antonio Fleury Filho, Presidente, a 
Comissão de Defesa do Consumidor para realização 
de audiência pública. Compareceram os Deputados 
Luiz Antonio Fleury Filho – Presidente e Júlio Delga-
do – Vice-Presidente; Selma Schons, Simplício Mário, 
Luiz Bittencourt, Chico Sardelli, Márcio Fortes, Pedro 
Canedo, Almeida de Jesus e José Carlos Araújo – ti-
tulares; e Max Rosenmann – suplente. Deixaram de 
comparecer os Deputados Ana Guerra, Paulo Lima, 
Wladimir Costa, Robério Nunes, Carlos Sampaio, Celso 
Russomanno, Eduardo Seabra, Jonival Lucas Junior, 
Marcelo Guimarães Filho, Givaldo Carimbão e Renato 
Cozzolino. Abertos os trabalhos, passou-se à ORDEM 
DO DIA: audiência pública para obtenção de Esclareci-
mentos sobre Os Prejuízos Causados por Problemas 
Operacionais aos Consumidores das Operadoras de 
Telefonia Celular, conforme o Requerimento nº 361/05, 
de autoria do Deputado Luiz Antonio Fleury Filho, com 
a presença dos Senhores convidados: Alessandra de 
Oliveira Camargos, Assessora Jurídica do Procon-DF; 
Bruno de Carvalho Ramos, Gerente de Regulamen-
tação da Superintendência de Serviços Privados da 
Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel; Ivan 
Ribeiro de Oliveira, Vice-presidente da Operadora OI; 
e Ricardo Augusto de Oliveira Sacramento, Presidente 
da Operadora Brasil Telecom GSM. O Presidente con-
vidou os expositores para tomarem assento à Mesa e 
deu conhecimento aos presentes das normas regimen-
tais que disciplinam os procedimentos adotados nas 
audiências públicas. Em seguida, concedeu a palavra, 

sucessivamente, aos Senhores Bruno de Carvalho 
Ramos, Ricardo Augusto de Oliveira Sacramento, Ivan 
Ribeiro de Oliveira e Alessandra de Oliveira Camargos. 
Após as explanações dos convidados, usaram da pala-
vra para interpelá-los os Deputados José Carlos Araújo, 
Luiz Antonio Fleury Filho e Luiz Bittencourt. Tendo em 
vista as modificações que a Anatel iria promover na 
regulamentação do Serviço Móvel Pessoal, ao longo 
dos trabalhos, o Presidente determinou à Secretaria 
da Comissão o encaminhamento aos gabinetes dos 
seus membros de cópia das instruções da consulta 
pública – a serem divulgadas no sítio daquela agência 
reguladora na Internet, para que este Órgão Colegiado 
apresentasse, num prazo de trinta dias, contribuições 
às referidas alterações. Propôs, ainda, aos Presidentes 
das operadoras presentes que providenciassem a im-
pressão do número da Anatel nas contas telefônicas, 
sugestão acatada pelas empresas Vivo, Claro e Tim, 
cujos titulares compareceram nas audiências ante-
riores dobre o tema em debate. E o Senhor Bruno de 
Carvalho Ramos comprometeu-se em encaminhar à 
Comissão estudo minuncioso sobre o prazo de validade 
dos cartões de crédito dos telefones móveis pré-pagos. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos às treze horas e cinqüenta e dois minutos, 
antes convocando reunião ordinária deliberativa para o 
dia vinte e um de setembro, às dez horas, no plenário 
oito do Anexo II da Câmara dos Deputados. Durante 
a reunião, os Deputados José Carlos Araújo e Luiz 
Bittencourt assumiram, momentaneamente, a direção 
dos trabalhos. O inteiro teor da reunião foi gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o seu acervo 
documental. E, para constar, eu, Lilian de Cássia Al-
buquerque Santos, Secretária, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Luiz Antonio Fleury Filho, e encaminhada à 
publicação do Diário da Câmara dos Deputados. 

Ata da 28ª Reunião (Ordinária), realizada em 
21 de setembro de 2005.

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano 
de dois mil e cinco, às dez horas e trinta e oito minutos, 
no plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do Depu-
tado Luiz Antonio Fleury Filho, Presidente, a Comissão 
de Defesa do Consumidor, para apreciação das pro-
posições constantes da pauta. Compareceram os Depu-
tados Luiz Antonio Fleury Filho, Presidente, Eduardo 
Seabra e Júlio Delgado – Vice-Presidentes; Ana Guer-
ra, Selma Schons, Simplício Mário, Luiz Bittencourt, 
Paulo Lima, Wladimir Costa, Chico Sardelli, Márcio 
Fortes, Celso Russomanno, Pedro Canedo, Jonival 
Lucas Junior, José Carlos Araújo e Marcelo Guimarães 
Filho – titulares; Luiz Bassuma, Maria do Carmo Lara, 
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Leandro Vilela, Max Rosenmann, Fernando de Fabi-
nho, Yeda Crusius, Neuton Lima, Ricardo Izar, Sandro 
Matos e João Paulo Gomes da Silva – suplentes. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Robério Nunes, 
Carlos Sampaio, Almeida de Jesus, Givaldo Carimbão 
e Renato Cozzolino. Compareceu, ainda, o Deputado 
Jefferson Campos, não membro da Comissão. Abertos 
os trabalhos, foram aprovadas, sem restrições, as ATAS 
da vigésima sexta e vigésima sétima reuniões, cujas 
leituras foram dispensadas, por terem sido distribuídas 
cópias. Passou-se à ORDEM DO DIA: 1) Requerimen-
to nº 389/05 – do Sr. Renato Cozzolino – que “solicita 
sejam convidados o Sr. Roberto Rodrigues, Ministro 
da Agricultura, o Sr. Márcio Thomaz Bastos, Ministro 
da Justiça, o Sr. Paulo Roberto Yog de Miranda Uchôa, 
Secretário Nacional Antidrogas, o Sr. Octávio Brandão 
Caldas Netto, Diretor do Instituto Nacional de Crimi-
nalística -INC/DITEC/MJ e o Sr. Cláudio Maierovitch, 
Diretor da ANVISA/MS para esclarecimentos nas áre-
as de suas competências sobre o extrato vegetal”. 
Retirado de pauta de ofício; 2) Projeto de Lei nº 3.415/92 
– do Sr. Freire Júnior – que “acrescenta parágrafo úni-
co ao artigo 68 da Lei nº 8.078 , de 11 de setembro de 
1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor”. 
Apensado o Projeto de Lei nº 372/99. Relator: Depu-
tado Wladimir Costa. Parecer: pela rejeição deste e do 
Projeto de Lei nº 372/99, apensado. Procedeu à leitu-
ra do Parecer o Relator, Deputado Wladimir Costa. Em 
votação, foi o Parecer contrário do Relator aprovado; 
3) Projeto de Lei Complementar nº 202/04 – do Sr. 
Ronaldo Vasconcellos – que “acrescenta dispositivo à 
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para esta-
belecer a adoção de condutas para abertura e manu-
tenção de contas de depósito, e na contratação de 
operações e prestação de serviços pelas instituições 
financeiras”. Relator: Deputado Júlio Delgado. Parecer: 
pela rejeição. Vista concedida, em primeiro de dezem-
bro de dois mil e quatro, ao Deputado Max Rosenmann, 
que apresentou voto em separado em vinte e dois de 
fevereiro de dois mil e cinco. Em votação, foi o Parecer 
contrário do Relator aprovado; 4) Projeto de Lei nº 
2.133/03 – do Sr. João Paulo Gomes da Silva – que 
“acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que institui o Código de Defesa do Consumi-
dor”. Relator: Deputado Fernando de Fabinho. Parecer: 
pela aprovação, com substitutivo. Vista concedida ao 
Deputado Luiz Bassuma em quinze de junho de dois 
mil e cinco. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, 
Deputado Fernando de Fabinho. Discutiu a matéria o 
Deputado Celso Russomanno. Em votação, foi o Pa-
recer do Relator aprovado; 6) Projeto de Lei nº 4.565/04 
– do Sr. Carlos Nader – que “dispõe sobre o prazo de 
postagem dos boletos bancários, documentos de co-

brança ou similares por parte das empresas dos seto-
res públicos e privados para clientes e dá outra provi-
dências.” Relator: Deputado Marcelo Guimarães Filho. 
Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Vista con-
cedida ao Deputado José Carlos Araújo em dezesse-
te de agosto de dois mil e cinco. Retirado de pauta de 
ofício; 7) Projeto de Lei nº 4.906/05 – do Sr. Jefferson 
Campos – que “obriga os fornecedores de produtos 
acondicionados em embalagens não-biodegradáveis 
a informarem a natureza das mesmas”. Relatora: Depu-
tada Ana Guerra. Parecer: pela aprovação. Vista con-
cedida ao Deputado Marcelo Guimarães Filho em de-
zessete de agosto de dois mil e cinco. O Deputado 
José Carlos Araújo apresentou voto em separado em 
trinta e um de agosto de dois mil e cinco. Procedeu à 
leitura do Parecer a Relatora, Deputada Ana Guerra. 
Discutiram a matéria os Deputados José Carlos Araú-
jo, Jonival Lucas Junior, Jefferson Campos – autor, 
Luiz Bassuma, Ana Guerra – Relatora e Celso Russo-
manno. Em votação, foi o Parecer da Relatora aprova-
do, contra os votos dos Deputados Marcelo Guimarães 
Filho, Jonival Lucas Junior, Fernando de Fabinho e, 
em separado, do Deputado José Carlos Araújo. A re-
querimento do Deputado José Carlos Araújo foi pro-
cedida a Verificação de Votação: votaram SIM os Depu-
tados Ana Guerra, Simplício Mário, Luiz Bittencourt, 
Celso Russomanno, Júlio Delgado e Luiz Bassuma; 
Votaram NÃO os Deputados Jonival Lucas Junior, Edu-
ardo Seabra, José Carlos Araújo e Marcelo Guimarães 
Filho; votou ABSTENÇÃO o Deputado Luiz Antonio 
Fleury Filho. Com seis votos favoráveis, quatro contrá-
rios e uma abstenção, foi o Parecer da Relatora apro-
vado; 9) Projeto de Lei nº 3.929/04 – do Sr. Clóvis Fe-
cury – que “dispõe sobre atendimento diferenciado nos 
guichês de caixa das instituições financeiras”. Apen-
sado o Projeto de Lei nº 5.709/05. Relator: Deputado 
Max Rosenmann. Parecer: pela rejeição deste e do 
Projeto de Lei nº 5.709/05, apensado. Vista concedida, 
em seis de abril de dois mil e cinco, ao Deputado Cel-
so Russomanno, que apresentou voto em separado 
em quatro de maio de dois mil e cinco. Retirado de 
pauta de ofício; 10) Projeto de Lei nº 2.843/03 – do Sr. 
Chico Alencar – que “dispõe sobre a padronização, 
pelo Poder Executivo, das denominações e siglas dos 
serviços bancários oferecidos aos clientes”. Relator: 
Deputado Max Rosenmann. Parecer: pela rejeição. 
Retirado de pauta de ofício; 11) Projeto de Lei nº 
3.880/04 – do Sr. Celso Russomanno – que “dispõe 
sobre a exposição do Código de Defesa do Consumi-
dor nos estabelecimentos comerciais e de prestação 
de serviços”. Apensado o Projeto de Lei nº 4.179/04. 
Relator: Deputado Julio Lopes. Parecer: pela aprova-
ção deste e pela rejeição do Substitutivo da Comissão 
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de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
e do Projeto de Lei nº 4.179/04, apensado. Procedeu 
à leitura do Parecer o Deputado Eduardo Seabra. Dis-
cutiu a matéria o Deputado Celso Russomanno – au-
tor. Em votação, foi o Parecer do Relator aprovado; 13) 
Projeto de Lei nº 4.989/05 – do Sr. Celso Russomanno 
– que “dispõe sobre a equiparação, a consumidor, na 
forma da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, do 
usuário de serviço ou produto de instituição autorizada 
a funcionar ou fiscalizada pelo Banco Central”. Relator: 
Deputado Luiz Bittencourt. Parecer: pela aprovação. 
Foi concedida vista ao Deputado Max Rosenmann; 14) 
Projeto de Lei nº 4.890/05 – do Sr. Carlos Mota – que 
“dispõe sobre o controle metrológico ao qual estão 
submetidos todos instrumentos, equipamentos e sis-
temas, utilizados pelas empresas prestadoras de ser-
viço pertencentes ao sistema nacional de telefonia, 
abrangendo toda a técnica de transmissão na presta-
ção de serviço junto ao consumidor, incluindo as áre-
as de telefonia fixa (comercial, residencial e público), 
e móvel (celular), e que sejam empregados como apli-
cativo de transação comercial junto à sociedade”. Re-
lator: Deputado Luiz Antonio Fleury Filho. Parecer: pela 
aprovação. Retirado de pauta de ofício; 16) Projeto de 
Lei nº 3.213/00 – do Sr. Bispo Rodrigues – que “acres-
centa o art. 109-A à Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997”. Apensados os Projetos de Lei nºs. 4.003/01, 
4.032/01, 4.027/01, 4.069/01, 4.239/01, 4.272/01, 
4.444/01, 4.638/01, 4.779/01, 5.415/01, 6.375/02, 
6.532/02, 272/03, 642/03, 1.177/03, 6.293/02, 2.767/03, 
3.400/04, 3.830/04, 4.312/04, 4.434/04, 4.756/05, 
4.861/05, 5.515/05 e 5.523/2005. Relator: Deputado 
Luiz Bittencourt. Parecer: pela aprovação deste e dos 
Projetos de Lei nºs 4.003/01, 4.027/01, 4.032/01, 
4.069/01, 4.239/01, 4.272/01, 4.444/01, 4.638/01, 
4.779/01, 5.415/01, 6.293/02, 6.375/02, 6.532/02, 
272/03, 642/03, 1.177/03, 2.767/03, 3.400/04, 3.830/04, 
4.312/04, 4.434/04, 4.756/05, 4.861/05, 5.515/05 e 
5.523/05, apensados, com substitutivo. Foi concedida 
vista à Deputada Ana Guerra; e 17) Proposta de Fis-
calização e Controle nº 49/04 – do Sr. Paulo Lima – que 
“propõe que esta Comissão de Defesa do Consumidor 
fiscalize as empresas telefônicas em relação às recla-
mações dos abusos cometidos na fixação de preços 
e tarifas indevidas”. Relator: Deputado Luiz Bittencourt. 
Relatório Prévio: pela aprovação. Procedeu à leitura 
do Relatório Prévio o Relator, Deputado Luiz Bitten-
court. Discutiram a matéria os Deputados Celso Rus-
somanno, Jonival Lucas Junior e Luiz Bittencourt – Re-
lator. Em votação, foi o Parecer Prévio do Relator 
aprovado, com complementação de voto, incluindo no 
Relatório Prévio a discussão da diferenciação de tari-
fa e taxa, conforme sugestão apresentada pelo Depu-

tado Celso Russomanno. Deixaram de ser apreciados 
os seguintes itens da pauta: 5) Projeto de Lei nº 2.444/96 
– do Sr. Regis de Oliveira – que “altera a redação do 
“caput” e do parágrafo 2º do artigo 12 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a pro-
teção do consumidor e dá outras providências””. Re-
latora: Deputada Zelinda Novaes. Parecer: pela apro-
vação, com emendas. Vista concedida ao Deputado 
Celso Russomanno em oito de junho de dois mil e cin-
co. Os Deputados Luiz Antonio Fleury Filho e Celso 
Russomanno apresentaram votos em separado; 8) 
Projeto de Lei nº 5.025/05 – do Sr. Cabo Júlio – que 
“dispõe sobre a informação ao consumidor do direito 
de, ao saldar antecipadamente seus débitos, obter re-
dução de juros e outros encargos”. Relator: Deputado 
Robério Nunes. Parecer: pela aprovação, com emenda. 
Vista concedida ao Deputado Celso Russomanno em 
dezessete de agosto de dois mil e cinco. O Deputado 
Max Rosenmann apresentou voto em separado em 
vinte e quatro de agosto de dois mil e cinco; 12) Pro-
jeto de Lei nº 4.314/04 – do Sr. Carlos Nader – que 
“dispõe sobre a divulgação, pelas prestadoras de ser-
viços de telefonia, de fornecimento de água, gás e 
energia elétrica, de tabela de preços dos seus servi-
ços, e dá outras providências.” Apensado o Projeto de 
Lei nº 4.794/05. Relator: Deputado Wladimir Costa. 
Parecer: pela rejeição deste e pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 4.794/05, apensado; e 15) Projeto de Lei 
nº 304/95 – do Sr. Valdemar Costa Neto – que “dispõe 
sobre os regulamentos sanitários básicos sobre ali-
mentos”. Apensado o Projeto de Lei nº 1.549/99. Re-
lator: Deputado Wladimir Costa. Parecer: pela rejeição 
deste e do Projeto de Lei nº 1.549/99, apensado. Vis-
ta conjunta concedida aos Deputados Celso Russo-
manno e João Alfredo em quinze de outubro de dois 
mil e três. Durante os trabalhos, o Deputado Jonival 
Lucas Júnior propôs a criação de subcomissão para 
analisar, em prazo determinado, as proposições que 
tratem da extinção da assinatura básica da telefonia 
fixa. E o Deputado Celso Russomanno ponderou ser 
importante a participação do Ministério Público nas 
discussões sobre o tema em comento. À propósito da 
manifestação daquele Parlamentar, o Presidente refe-
riu-se à consulta pública promovida pela Anatel com 
vistas à renovação dos contratos de concessão de 
serviços de telefonia fixa comutada, nos quais pode-
riam ser inseridas as modificações que atendessem 
aos interesses dos consumidores. Em seguida, infor-
mou aos presentes que determinara o encaminhamen-
to aos gabinetes dos membros da Comissão de cópia 
da Consulta Pública acerca das alterações na Regu-
lamentação de Serviço Móvel Pessoal – SMP, para que 
a Comissão pudesse contribuir, por meio da apresen-
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tação de sugestões, com a elaboração do novo con-
junto de normas. Em atenção à solicitação do Deputado 
Jonival Lucas Júnior, o Presidente informou que for-
mularia convite à direção da Anatel para, representa-
da por seus técnicos, participar de reunião com Par-
lamentares, a realizar-se no gabinete da Presidência 
da Comissão, em data a ser comunicada posterior-
mente aos Deputado, ocasião em que seriam discuti-
dos aspectos dos novos contratos da telefonia fixa. Às 
onze horas e cinqüenta e sete minutos, nada mais ha-
vendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, 
antes convocando reunião ordinária de audiência pú-
blica para o dia vinte e dois de setembro, quinta-feira, 
às dez horas, no plenário oito do Anexo II da Câmara 
dos Deputados, para “obtenção de subsídios técnicos 
a projetos de lei referentes à questão do corte no for-
necimento de energia aos consumidores inadimplentes; 
e de esclarecimentos sobre a aplicação do aumento 
das tarifas de energia elétrica e do índice usado para 
os reajustes”. O inteiro teor da reunião foi gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o seu acervo 
documental. E, para constar, eu, Lilian de Cássia Al-
buquerque Santos, Secretária, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Luiz Antonio Fleury Filho, e encaminhada à 
publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 29ª Reunião (Ordinária), realizada em 
5 de outubro de 2005

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois 
mil e cinco, às dez horas e vinte e seis minutos, no 
plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do Depu-
tado Luiz Antonio Fleury Filho, Presidente, a Comissão 
de Defesa do Consumidor, para apreciação das pro-
posições constantes da pauta. Compareceram os 
Deputados Luiz Antonio Fleury Filho, Presidente, Edu-
ardo Seabra e Júlio Delgado – Vice-Presidentes; Ana 
Guerra, Selma Schons, Simplício Mário, Luiz Bitten-
court, Paulo Lima, Wladimir Costa, Marcelo Guimarães 
Filho, Robério Nunes, Márcio Fortes, Celso Russo-
manno, Pedro Canedo, Jonival Lucas Junior, Almeida 
de Jesus e José Carlos Araújo – titulares; Luiz Bassu-
ma, Leandro Vilela, Max Rosenmann, Fernando de 
Fabinho, Alex Canziani, Neuton Lima, Ricardo izar, 
Sandro Matos e João Paulo Gomes da Silva – suplen-
tes. Deixaram de comparecer os Deputados Carlos 
Sampaio, Givaldo Carimbão e Renato Cozzolino. Com-
pareceu, ainda, o Deputado Edinho Bez, não membro 
da Comissão. Abertos os trabalhos, foi aprovada, sem 
restrições, a ATA da vigésima oitava reunião, cuja lei-
tura foi dispensada, por terem sido distribuídas cópias. 
Passou-se à ORDEM DO DIA: 1A) Requerimento nº 
390/05 – do Sr. Luiz Antonio Fleury – que “solicita a 

realização de Audiência Pública para esclarecimentos 
sobre as Consultas Públicas realizadas pela ANATEL 
sobre telefonia fixa e móvel”. Encaminhou a votação 
da matéria o Deputado José Carlos Araújo. Em vota-
ção, foi o Requerimento aprovado; 4) Projeto de Lei 
nº 4.804/01 – do Sr. Edinho Bez – que “dispõe sobre 
a atividade de empresa emissora de cartão de crédito, 
e dá outras providências”. Apensados os Projetos de 
Lei nºs. 7.277/02 – a este o Projeto de Lei nº 1.156/03 
-, 1.784/03 e 4.347/04. Relator: Deputado Luiz Bitten-
court. Parecer: com Complementação de Voto, pela 
aprovação deste, dos Projetos de Lei nºs. 1.156/03, 
1.784/03 e 4.347/04, apensados, adotando como subs-
titutivo a Emenda Substitutiva do Deputado Silas Bra-
sileiro, e pela rejeição da Emenda da Comissão nº 1/03 
e do Projeto de Lei nº 7.277/02, apensado. Vista con-
junta concedida aos Deputados Celso Russomanno, 
Jonival Lucas Junior, José Carlos Araújo e Simplício 
Mário em trinta e um de agosto de dois mil e cinco. 
Retirado de pauta de ofício; 5) Projeto de Lei nº 
2.843/03 – do Sr. Chico Alencar – que “dispõe sobre 
a padronização, pelo Poder Executivo, das denomina-
ções e siglas dos serviços bancários oferecidos aos 
clientes”. Relator: Deputado Max Rosenmann. Parecer: 
pela rejeição. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, 
Deputado Max Rosenmann. Em votação, foi o Parecer 
contrário do Relator aprovado; 6) Projeto de Lei nº 
3.929/04 – do Sr. Clóvis Fecury – que “dispõe sobre 
atendimento diferenciado nos guichês de caixa das 
instituições financeiras”. Apensado o Projeto de Lei nº 
5.709/05. Relator: Deputado Max Rosenmann. Parecer: 
pela rejeição deste e do Projeto de Lei nº 5.709/05, 
apensado. Vista concedida, em seis de abril de dois 
mil e cinco, ao Deputado Celso Russomanno, que 
apresentou voto em separado em quatro de maio de 
dois mil e cinco. Procedeu à leitura do Parecer o Re-
lator, Deputado Max Rosenmann. Discutiram a matéria 
os Deputados Pedro Canedo, Max Rosenmann, Luiz 
Bassuma e José Carlos Araújo. Em votação, foi o Pa-
recer contrário do Relator aprovado, contra o voto em 
separado do Deputado Celso Russomanno; 7) Proje-
to de Lei nº 1.451/03 – do Sr. Severino Cavalcanti – que 
“dá nova redação aos artigos 18, 27 e 49 do Código 
de Defesa do Consumidor, ao inciso II do § 1º e ao 
inciso IX do § 3º, todos do art. 206 do Código Civil e 
acrescenta um artigo 446-A à Lei nº 10.406, de 2002”. 
Relator: Deputado Celso Russomanno. Parecer: com 
Complementação de Voto, pela aprovação deste e da 
emenda da Comissão nº 1/03, com substitutivo. Vista 
concedida à Deputada Ana Guerra em quatro de abril 
de dois mil e cinco. O Deputado Max Rosenmann apre-
sentou voto em separado em dezoito de maio de dois 
mil e cinco. Em votação, foi o Parecer do Relator apro-
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vado; 8) Projeto de Lei nº 4.314/04 – do Sr. Carlos 
Nader – que “dispõe sobre a divulgação, pelas pres-
tadoras de serviços de telefonia, de fornecimento de 
água, gás e energia elétrica, de tabela de preços dos 
seus serviços, e dá outras providências”. Apensado o 
Projeto de Lei nº 4.794/05. Relator: Deputado Wladimir 
Costa. Parecer: pela rejeição deste e pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 4.794/05, apensado. Procedeu à 
leitura do Parecer o Relator, Deputado Wladimir Cos-
ta. Foi concedida vista ao Deputado Jonival Lucas 
Junior; 9) Projeto de Lei nº 4.678/04 – do Sr. Celso 
Russomanno – que “altera o art. 51 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor, e dá outras providências”. Relator: Depu-
tado Max Rosenmann. Parecer: pela rejeição. Procedeu 
a leitura do Parecer o Relator, Deputado Max Rosen-
mann. Foi concedida vista ao Deputado Júlio Delgado; 
10) Projeto de Lei nº 4.067/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “dispõe sobre procedimentos a serem adotados 
pelos fornecedores de produtos ou serviços conside-
rados nocivos à saúde da população e dá outras pro-
vidências”. Apensado o Projeto de Lei nº 5.493/05. 
Relator: Deputado Wladimir Costa. Parecer: pela apro-
vação deste e pela rejeição do Projeto de Lei nº 
5.493/05, apensado. Foi concedida vista ao Deputado 
Neuton Lima; 11) Projeto de Lei nº 3.213/00 – do Sr. 
Bispo Rodrigues – que “acrescenta o art. 109-A à Lei 
nº 9.472, de 16 de julho de 1997”. Apensados os Pro-
jetos de Lei nºs. 4.003/01, 4.032/01, 4.027/01, 4.069/01, 
4.239/01, 4.272/01, 4.444/01, 4.638/01, 4.779/01, 
5.415/01, 6.375/02, 6.532/02, 272/03, 642/03, 1.177/03, 
6.293/02, 2.767/03, 3.400/04, 3.830/04, 4.312/04, 
4.434/04, 4.756/05, 4.861/05, 5.515/05 e 5.523/05. 
Relator: Deputado Luiz Bittencourt. Parecer: pela apro-
vação deste e dos Projetos de Lei nºs. 4.003/01, 
4.027/01, 4.032/01, 4.069/01, 4.239/01, 4.272/01, 
4.444/01, 4.638/01, 4.779/01, 5.415/01, 6.293/02, 
6.375/02, 6.532/02, 272/03, 642/03, 1.177/03, 2.767/03, 
3.400/04, 3.830/04, 4.312/04, 4.434/04, 4.756/05, 
4.861/05, 5.515/05 e 5.523/05, apensados, com subs-
titutivo. Vista concedida à Deputada Ana Guerra em 
vinte e um de setembro de dois mil e cinco. Procedeu 
à leitura do Parecer o Relator, Deputado Luiz Bitten-
court. Discutiu a matéria o Deputado Edinho Bez. Em 
votação, foi o Parecer do Relator aprovado; 12) Pro-
jeto de Lei nº 4.890/05 – do Sr. Carlos Mota – que 
“dispõe sobre o controle metrológico ao qual estão 
submetidos todos instrumentos, equipamentos e sis-
temas, utilizados pelas empresas prestadoras de ser-
viço pertencentes ao sistema nacional de telefonia, 
abrangendo toda a técnica de transmissão na presta-
ção de serviço junto ao consumidor, incluindo as áre-
as de telefonia fixa (comercial, residencial e público), 

e móvel (celular), e que sejam empregados como apli-
cativo de transação comercial junto à sociedade”. Re-
lator: Deputado Luiz Antonio Fleury Filho. Parecer: pela 
aprovação. Retirado de pauta de ofício; 13) Projeto 
de Lei nº 5.025/05 – do Sr. Cabo Júlio – que “dispõe 
sobre a informação ao consumidor do direito de, ao 
saldar antecipadamente seus débitos, obter redução 
de juros e outros encargos”. Relator: Deputado Robé-
rio Nunes. Parecer: pela aprovação, com emenda. Vis-
ta concedida ao Deputado Celso Russomanno em 
dezessete de agosto de dois mil e cinco. O Deputado 
Max Rosenmann apresentou voto em separado em 
vinte e quatro de agosto de dois mil e cinco. Procedeu 
à leitura do Parecer o Relator, Deputado Robério Nu-
nes. O Deputado Luiz Antonio Fleury Filho usou da 
palavra para prestar esclarecimentos sobre a matéria. 
Em votação, foi o Parecer aprovado, contra o voto do 
Deputado Luiz Antonio Fleury Filho; 14) Projeto de 
Lei nº 4.989/05 – do Sr. Celso Russomanno – que 
“dispõe sobre a equiparação, a consumidor, na forma 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, do usu-
ário de serviço ou produto de instituição autorizada a 
funcionar ou fiscalizada pelo Banco Central”. Relator: 
Deputado Luiz Bittencourt. Parecer: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Max Rosenmann em vinte e um de 
setembro de dois mil e cinco. Procedeu à leitura do 
Parecer o Relator, Deputado Luiz Bittencourt. Discutiu 
a matéria o Deputado Celso Russomanno – autor. Em 
Votação, foi o Parecer do Relator aprovado; 15) Pro-
jeto de Lei nº 5.033/05 – do Sr. Carlos Nader – que 
“dispõe sobre a impressão de aviso nas embalagens 
de alimentos, remédios e bebidas energéticas que 
contenham álcool em sua composição e dá outras 
providências”. Relator: Deputado Júlio Delgado. Pare-
cer: pela aprovação, com substitutivo. Procedeu à lei-
tura do Parecer o Relator, Deputado Júlio Delgado. 
Discutiram a matéria os Deputados Marcelo Guimarães 
Filho e Luiz Bassuma. Em votação foi o Parecer apro-
vado; 16) Projeto de Lei nº 5.121/05 – do Sr. Enio 
Bacci – que “altera o inciso III do artigo 6º, da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defe-
sa do Consumidor, e dá outras providências”. Apensa-
do o Projeto de Lei nº 5.390/05. Relator: Deputado Max 
Rosenmann. Parecer: pela rejeição deste e do Projeto 
de Lei nº 5.390/05, apensado. Procedeu à leitura do 
Parecer o Relator, Deputado Max Rosenmann. Em 
votação, foi o Parecer contrário do Relator aprovado, 
contra o voto do Deputado Luiz Bittencourt; e 17) Pro-
jeto de Lei nº 5.173/05 – do Sr. Celso Russomanno 
– que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 – Código de Defesa e Proteção do Consumidor”. 
Relator: Deputado Luiz Bittencourt. Parecer: pela apro-
vação. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, Depu-
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tado Luiz Bittencourt. Discutiram a matéria os Depu-
tados Celso Russomanno – autor e Luiz Bassuma. 
Usou da palavra para prestar esclarecimentos sobre 
a matéria o Deputado Luiz Antônio Fleury, que apre-
sentou sugestão de alteração da proposição, acres-
centando-se ao inciso VIII do art. 6º, in fini, a seguinte 
complementação: “ou quando, a critério do juiz, for 
verossímil a alegação, ou for o consumidor hipossufi-
ciente, segundo as regras ordinárias de experiência”. 
Em votação, foi o Parecer complementado aprovado. 
Deixaram de ser apreciados os seguintes itens da 
pauta: 1) Projeto de Lei nº 4.727/94 – do Sr. Valdir 
Colatto – que “dispõe sobre propaganda para esclare-
cimento e defesa do consumidor”. Apensado o Proje-
to de Lei nº 3.061/97. Relatora: Deputada Maria do 
Carmo Lara. Parecer: pela rejeição deste e pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 3.061/97, apensado; 2) 
Projeto de Lei nº 2.444/96 – do Sr. Regis de Oliveira 
– que “altera a redação do “caput” e do parágrafo 2º 
do artigo 12 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências””. Relatora: Deputada Zelinda 
Novaes. Parecer: com Complementação de Voto, pela 
aprovação deste e das emendas nºs 2/05, 4/05 e 5/05. 
Vista concedida ao Deputado Celso Russomanno em 
oito de junho de dois mil e cinco. Os Deputados Celso 
Russomanno e Luiz Antonio Fleury Filho apresentaram 
votos em separado; 3) Projeto de Lei nº 304/95 – do 
Sr. Valdemar Costa Neto – que “dispõe sobre os regu-
lamentos sanitários básicos sobre alimentos”. Apen-
sado o Projeto de Lei nº 1.549/99. Relator: Deputado 
Wladimir Costa. Parecer: pela rejeição deste e do Pro-
jeto de Lei nº 1.549/99, apensado. Vista conjunta con-
cedida aos Deputados Celso Russomanno e João 
Alfredo em quinze de outubro de dois mil e três; e 18) 
Projeto de Lei nº 5.638/05 – do Sr. Alberto Fraga – que 
“altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”. 
Relatora: Deputada Ana Guerra. Parecer: pela rejeição. 
Nada mais havendo a tratar, às onze horas e cinqüen-
ta e três minutos, o Presidente encerrou os trabalhos, 
antes convocando reunião ordinária deliberativa para 
o dia dezenove de outubro, quarta-feira, às dez horas, 
no plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados. 
O início dos trabalhos foi presidido pelo Deputado Edu-
ardo Seabra, 1º Vice-Presidente. O inteiro teor da reu-
nião foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar 
o seu acervo documental. E, para constar, eu, Lilian 
de Cássia Albuquerque Santos, Secretária, lavrei a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Luiz Antonio Fleury Filho, e en-
caminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados.

Ata da 30ª Reunião (Ordinária), realizada em 
20 de outubro de 2005

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois 
mil e cinco, às dez horas e trinta e cinco minutos, no 
plenário dez do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do Depu-
tado Givaldo Carimbão, a Comissão de Defesa do 
Consumidor, para realização de audiência pública. 
Compareceram os Deputados Luiz Bittencourt, Celso 
Russomanno, José Carlos Araújo e Givaldo Carimbão 
– titulares; Fernando de Fabinho e João Paulo Go-
mes da Silva – suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Ana Guerra, Selma Schons, Simplício 
Mário, Paulo Lima, Wladimir Costa, Marcelo Guima-
rães Filho, Robério Nunes, Carlos Sampaio, Márcio 
Fortes, Pedro Canedo, Eduardo Seabra, Jonival Lucas 
Junior, Luiz Antonio Fleury Filho, Almeida de Jesus, 
Júlio Delgado e Renato Cozzolino. Compareceram, 
ainda, os Deputados Zé Lima, Romel Anízio e Corau-
ci Sobrinho, não membros da Comissão. Abertos os 
trabalhos, passou-se à ORDEM DO DIA: audiência 
pública para obtenção de “Esclarecimentos sobre Os 
Prejuízos Causados por Problemas Operacionais aos 
Consumidores das Operadoras de Telefonia Celular”, 
conforme o Requerimento nº 361/05 – do Deputado 
Luiz Antonio Fleury Filho, com a presença dos convi-
dados: Ana Luísa Ariolli, Supervisora do Departamen-
to Institucional da Pro Teste – Associação Brasileira 
de Defesa do Consumidor; André Fernando Almeida, 
Diretor-Superintendente da Amazônia Celular; Luiz 
Alberto Garcia, Presidente da CTBC; Nelson Mitsuo 
Takayanagi, Gerente-Geral de Comunicações Pessoais 
Terrestres da Agência Nacional de Telecomunicações 
– Anatel; Ricardo Grau, Diretor-Superintendente da 
Telemig Celular; e Wanderley de Resende Neiva, Di-
retor de Engenharia e Serviços da Sercomtel Celular. 
O Presidente convidou os expositores para tomarem 
assento à Mesa e discorreu sobre as normas regimen-
tais que disciplinam os procedimentos adotados nas 
audiências públicas. Em seguida, para apresentação de 
suas exposições, concedeu a palavra, sucessivamen-
te, aos Senhores Nelson Mitsuo Takayanagi, Ricardo 
Grau, André Fernando Almeida, Luiz Alberto Garcia, 
Wanderley de Resende Neiva e Ana Luísa Ariolli. Com 
autorização do Presidente da reunião, participou dos 
trabalhos o Senhor Eduardo Parra, Diretor de Clien-
tes da CTBC. Findas as exposições dos convidados e 
nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos às doze horas e vinte e seis minutos, antes 
convocando reunião ordinária deliberativa para o dia 
vinte e seis de outubro, às dez horas, no plenário oito 
do Anexo II da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
da reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio 
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a integrar o seu acervo documental. E, para constar, 
eu, Lilian de Cássia Albuquerque Santos, Secretária, 
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assi-
nada pelo Deputado Givaldo Carimbão e encaminhada 
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 

Ata da 31ª Reunião (Ordinária), realizada em 
26 de outubro de 2005

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano 
de dois mil e cinco, às dez horas e trinta e oito minutos, 
no plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do Depu-
tado Luiz Antonio Fleury Filho, Presidente, a Comissão 
de Defesa do Consumidor, para apreciação das pro-
posições constantes da pauta. Compareceram os 
Deputados Luiz Antonio Fleury Filho, Presidente, Edu-
ardo Seabra e Júlio Delgado – Vice-Presidentes; Ana 
Guerra, Selma Schons, Simplício Mário, Luiz Bitten-
court, Paulo Lima, Márcio Fortes, Celso Russomanno, 
Pedro Canedo, Jonival Lucas Junior, Almeida de Jesus, 
José Carlos Araújo e Givaldo Carimbão – titulares; Luiz 
Bassuma, Maria do Carmo Lara, Leandro Vilela, Max 
Rosenmann, Fernando de Fabinho, Zelinda Novaes, 
Yeda Crusius, Alex Canziani, Neuton Lima e Remi Trin-
ta – suplentes. Deixaram de comparecer os Depu-
tados Wladimir Costa, Marcelo Guimarães Filho, Ro-
bério Nunes, Carlos Sampaio e Renato Cozzolino. 
Abertos os trabalhos, foram aprovadas, sem restrições, 
as ATAS da vigésima nona e trigésima reuniões, cujas 
leituras foram dispensadas, por terem sido distribuídas 
cópias. O Presidente comunicou aos Deputados que 
o Projeto de Lei nº 6.960/02, que altera dispositivos do 
Código Civil, seria deliberado na reunião ordinária do 
dia nove de novembro de dois mil e cinco. Passou-se 
à ORDEM DO DIA: 1) Projeto de Lei nº 457/03 – do 
Sr. Carlos Nader – que “estabelece a publicação de 
custos operacionais de bancos e dá outras providên-
cias”. Apensado o Projeto de Lei nº 2.007/03. Relator: 
Deputado Max Rosenmann. Parecer: pela rejeição 
deste e do Projeto de Lei nº 2.007/03, apensado. Vis-
ta concedida, em dez de novembro de dois mil e cinco, 
ao Deputado Celso Russomanno, que apresentou voto 
em separado em vinte e quatro de novembro de dois 
mil e cinco. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, 
Deputado Max Rosenmann. Discutiram a matéria os 
Deputados Celso Russomanno, Givaldo Carimbão, 
Simplício Mário e Jonival Lucas Junior. Usou da pala-
vra para apresentar os esclarecimentos necessários 
o Deputado Luiz Antonio Fleury Filho. Em votação, foi 
o Parecer contrário do Relator aprovado, contra o voto 
dos Deputados Givaldo Carimbão, Ana Guerra, Sim-
plício Mário e, em separado, do Deputado Celso Rus-
somanno; 2) Projeto de Lei nº 4.727/94 – do Sr. Valdir 
Colatto – que “dispõe sobre propaganda para esclare-

cimento e defesa do consumidor”. Apensado o Proje-
to de Lei nº 3.061/97. Relatora: Deputada Maria do 
Carmo Lara. Parecer: pela rejeição deste e pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 3.061/97, apensado. Pro-
cedeu à leitura do Parecer a Relatora, Deputada Maria 
do Carmo Lara. Discutiram a matéria os Deputados 
Celso Russomanno, Max Rosenmann, Givaldo Carim-
bão, Márcio Fortes, Luiz Bittencourt, Simplício Mário, 
Almeida de Jesus, Ana Guerra e Maria do Carmo Lara 
– Relatora. Em votação, foi o Parecer da Relatora apro-
vado, contra o voto dos Deputados Max Rosenmann 
e Márcio Fortes; 4) Projeto de Lei nº 304/95 – do Sr. 
Valdemar Costa Neto – que “dispõe sobre os regula-
mentos sanitários básicos sobre alimentos”. Apensado 
o Projeto de Lei nº 1.549/99. Relator: Deputado Wla-
dimir Costa. Parecer: pela rejeição deste e do Projeto 
de Lei nº 1.549/99, apensado. Vista conjunta concedi-
da aos Deputados Celso Russomanno e João Alfredo 
em quinze de outubro de dois mil e três. O Deputado 
José Carlos Araújo apresentou voto em separado em 
dezenove de outubro de dois mil e cinco. Retirado de 
pauta de ofício; 5) Projeto de Lei nº 404/99 – do Sr. 
José Pimentel – que “torna obrigatória a instalação de 
porta de segurança nas agências bancárias e dá ou-
tras providências”. Apensados os Projetos de Lei nºs. 
628/99, 3.413/00 e 4.041/04. Relator: Deputado Max 
Rosenmann. Parecer: pela rejeição deste e dos Pro-
jetos de Lei nºs. 628/99, 3.413/00 e 4.041/04, apensa-
dos. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, Deputado 
Max Rosenmann. Em votação, foi o Parecer contrário 
do Relator aprovado; 6) Projeto de Lei nº 4.804/01 
– do Sr. Edinho Bez – que “dispõe sobre a atividade 
de empresa emissora de cartão de crédito, e dá outras 
providências”. Apensados os Projetos de Lei nºs. 
7.277/02 – a este o 1.156/03 -, 1.784/03 e 4.347/04. 
Relator: Deputado Luiz Bittencourt. Parecer: com Com-
plementação de Voto, pela aprovação deste e dos Pro-
jetos de Lei nºs. 1.156/03, 1.784/03 e 4.347/04, apen-
sados, e pela adoção, como substitutivo, da Emenda 
Substitutiva do Deputado Silas Brasileiro; e pela rejei-
ção da Emenda da Comissão nº 1/03 e do Projeto de 
Lei nº 7.277/02, apensado. Vista conjunta concedida 
aos Deputados Celso Russomanno, Jonival Lucas Ju-
nior, José Carlos Araújo e Simplício Mário em trinta e 
um de agosto de dois mil e cinco. Em votação, foi o 
Parecer do Relator aprovado, com as alterações su-
geridas pelos Deputados Celso Russomanno e Luiz 
Antonio Fleury Filho; 7) Projeto de Lei nº 1.464/03 – do 
Sr. Pompeo de Mattos – que “veda a cobrança de taxas 
de consumo de água em residências desocupadas”. 
Relator: Deputado Almeida de Jesus. Parecer: pela 
aprovação, com substitutivo. Procedeu à leitura do Pa-
recer o Relator, Deputado Almeida de Jesus. Discuti-



01628 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

ram a matéria os Deputados Max Rosenmann, Celso 
Russomanno e Almeida de Jesus – Relator. Foi con-
cedida vista ao Deputado Luiz Antonio Fleury Filho; 
8) Projeto de Lei nº 2.757/03 – do Sr. Milton Monti – 
que “institui normas para cobrança de débitos de qual-
quer natureza e dá outras providências”. Relator: Depu-
tado Fernando de Fabinho. Parecer: pela rejeição. 
Vista concedida ao Deputado Luiz Bittencourt em sete 
de julho de dois mil e quatro. Retirado de pauta de 
ofício; 10) Projeto de Lei nº 4.314/04 – do Sr. Carlos 
Nader – que “dispõe sobre a divulgação, pelas pres-
tadoras de serviços de telefonia, de fornecimento de 
água, gás e energia elétrica, de tabela de preços dos 
seus serviços, e dá outras providências”. Apensado o 
Projeto de Lei nº 4.794/05. Relator: Deputado Wladimir 
Costa. Parecer: pela rejeição deste e pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 4.794/05, apensado. Vista conce-
dida ao Deputado Jonival Lucas Junior em cinco de 
outubro de dois mil e cinco. Retirado de pauta de ofí-
cio; 11) Projeto de Lei nº 4.678/04 – do Sr. Celso 
Russomanno – que “altera o art. 51 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor, e dá outras providências”. Relator: Depu-
tado Max Rosenmann. Parecer: pela rejeição. Vista 
concedida ao Deputado Júlio Delgado em cinco de 
outubro de dois mil e cinco. Retirado de pauta de ofí-
cio; e 12) Projeto de Lei nº 4.374/04 – do Sr. Ricardo 
Barros – que “altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, dispondo sobre alimentos dietéticos”. Relator: 
Deputado Eduardo Seabra. Parecer: pela aprovação. 
Retirado de pauta de ofício. Sob a presidência do 
Deputado Givaldo Carimbão, em observância ao art. 
43 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
passou-se à apreciação da seguinte proposição: 13) 
Projeto de Lei nº 5.367/05 – do Sr. Celso Russoman-
no – que “dispõe sobre requisitos e condições para 
realização de concursos ou promoções com finalidade 
social realizados por quaisquer meios de comunica-
ção”. Relator: Deputado Luiz Antonio Fleury. Parecer: 
pela aprovação, na forma do Substitutivo apresentado. 
Procedeu à leitura do Parecer o Relator, Deputado Luiz 
Antonio Fleury Filho. Discutiram a matéria os Depu-
tados Celso Russomanno e Almeida de Jesus. Em 
votação, foi o Parecer do Relator aprovado. Apreciado 
esse item, o Deputado Luiz Antonio Fleury Filho reas-
sumiu a presidência. 14) Projeto de Lei nº 5.638/05 
– do Sr. Alberto Fraga – que “altera a Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990”. Relatora: Deputada Ana 
Guerra. Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta de 
ofício. Deixaram de ser apreciados os seguintes itens 
da pauta: 3) Projeto de Lei nº 2.444/96 – do Sr. Regis 
de Oliveira – que “altera a redação do “caput” e do pa-
rágrafo 2º do artigo 12 da Lei nº 8.078, de 11 de se-

tembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção do con-
sumidor e dá outras providências””. Relatora: Deputada 
Zelinda Novaes. Parecer: com Complementação de 
Voto, pela aprovação deste, com emendas. Vista con-
cedida ao Deputado Celso Russomanno em oito de 
junho de dois mil e cinco. Os Deputados Celso Rus-
somanno e Luiz Antonio Fleury Filho apresentaram 
votos em separado; e 9) Projeto de Lei nº 4.067/04 
– do Sr. Carlos Nader – que “dispõe sobre procedimen-
tos a serem adotados pelos fornecedores de produtos 
ou serviços considerados nocivos à saúde da popula-
ção e dá outras providências”. Apensado o Projeto de 
Lei nº 5.493/05. Relator: Deputado Wladimir Costa. 
Parecer: pela aprovação deste e pela rejeição do Pro-
jeto de Lei nº 5.493/05, apensado. Vista concedida ao 
Deputado Neuton Lima em cinco de outubro de dois 
mil e cinco. Nos termos do art. 52, § 5º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, foi apreciada a 
seguinte proposição: Requerimento nº 391/05 – do 
Sr. Márcio Fortes – que “requer, nos termos regimen-
tais, a realização de audiência pública, com a presen-
ça do Senhor Moysés Spritzer, engenheiro e econo-
mista pertencente aos quadros da Caixa Econômica 
Federal e Professor da Fundação Getúlio Vargas, para 
apresentar subsidios à discussão do PL 4678/04, so-
bre a prática de anatocismo”. Encaminharam a votação 
da matéria os Deputados Givaldo Carimbão e Márcio 
Fortes – autor. Em votação, foi o Requerimento apro-
vado, com a inclusão, dentre os convidados, de repre-
sentantes da Confederação Nacional do Comércio – 
CNC, da Confederação Nacional da Indústria – CNI e 
de entidades de defesa do consumidor. Ao longo dos 
trabalhos, o Presidente solicitou à Deputada Ana Guer-
ra que formalizasse o encaminhamento à Comissão 
de denúncias recebidas pela Deputada sobre má pres-
tação de serviços pela operadora de telefonia celular 
Vivo, para que fossem entregues, durante a audiência 
pública do dia primeiro de novembro, ao Presidente da 
Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel. E, 
em atenção à manifestação do Deputado Max Rosen-
mann sobre os parcos recursos de que dispõe a Ana-
tel para o cumprimento de suas atribuições, esclareceu 
que, confirmada a escassez de recursos pelo Presi-
dente daquela Agência Reguladora na referida audi-
ência pública, apresentaria requerimento de convoca-
ção dos Ministros da Fazenda e do Planejamento, 
Orçamento e Gestão para prestarem esclarecimentos 
sobre o assunto em questão. Nada mais havendo a 
tratar, às doze horas e trinta e oito minutos, o Presi-
dente encerrou os trabalhos, antes convocando reunião 
ordinária de audiência pública para o dia vinte e sete 
de outubro, quinta-feira, às dez horas, no plenário oito 
do Anexo II da Câmara dos Deputados, sobre as Con-
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sultas Públicas realizadas pela Anatel acerca da tele-
fonia fixa e móvel. O início dos trabalhos foi presidido 
pelo Deputado Eduardo Seabra, 1º Vice-Presidente. 
O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o ar-
quivo de áudio a integrar o seu acervo documental. E, 
para constar, eu, Lilian de Cássia Albuquerque Santos, 
Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Luiz Antonio 
Fleury Filho, e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados.

Ata da 32ª Reunião (Ordinária), realizada em 
27 de outubro de 2005

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano 
de dois mil e cinco, às dez horas e vinte e oito minutos, 
no plenário cinco do Anexo II da Câmara dos Depu-
tados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do 
Deputado Luiz Antonio Fleury Filho, a Comissão de 
Defesa do Consumidor, para realização de audiência 
pública. Compareceram os Deputados Luiz Antonio 
Fleury Filho – Presidente; Ana Guerra, Luiz Bitten-
court, Marcelo Guimarães Filho, Márcio Fortes, Celso 
Russomanno, Pedro Canedo, Jonival Lucas Junior e 
Givaldo Carimbão – titulares; Max Rosenmann e Mar-
cos de Jesus – suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Selma Schons, Simplício Mário, Paulo 
Lima, Wladimir Costa, Robério Nunes, Carlos Sam-
paio, Eduardo Seabra, Almeida de Jesus, José Carlos 
Araújo, Júlio Delgado e Renato Cozzolino. Abertos os 
trabalhos, passou-se à ORDEM DO DIA: audiência 
pública para obtenção de “Esclarecimentos sobre As 
Consultas Públicas Realizadas pela ANATEL acerca 
da telefonia fixa e móvel”, conforme o Requerimento 
nº 390/05, do Deputado Luiz Antonio Fleury Filho, com 
a presença dos convidados: Elifas Chaves Gurgel do 
Amaral, Presidente da Agência Nacional de Teleco-
municações – Anatel; Archimedes Pedreira Franco, 
Coordenador do Fórum Nacional dos Procons e Su-
perintendente do Procon/BA; Maria Inês Dolci, Coor-
denadora do Departamento Institucional da Pro Teste 
– Associação Brasileira de Defesa do Consumidor; e 
Daniela Batalha Trettel, Advogada do Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor – Idec. O Presidente con-
vidou os expositores para tomarem assento à Mesa e 
informou aos presentes que, em razão da realização 
de Sessão Extraordinária da Câmara dos Deputados, 
os Parlamentares membros da Comissão teriam que 
se ausentar durante os trabalhos. Ato contínuo, prestou 
os necessários esclarecimentos sobre as normas re-
gimentais que disciplinam os procedimentos adotados 
nas audiências públicas e, para apresentação de suas 
exposições, concedeu a palavra, sucessivamente, aos 
Senhores Elifas Chaves Gurgel do Amaral, Archimedes 
Pedreira Franco, Maria Inês Dolci e Daniela Batalha 

Trettel, que, ao término de suas explanações, foram 
interpelados pelos Deputados Celso Russomanno, 
Luiz Bittencourt e Givaldo Carimbão. Este Parlamentar 
assumiu a presidência dos trabalhos e, para interpela-
ção dos convidados, concedeu a palavra ao Deputado 
Luiz Antonio Fleury Filho, autor do Requerimento que 
originou a audiência pública. O Deputado Luiz Anto-
nio Fleury Filho reassumiu a direção dos trabalhos e, 
com vistas a adequar o prazo de vigência dos novos 
contratos – se por vinte anos ou até vinte anos – à Lei 
Geral das Telecomunicações, determinou à Assesso-
ria da Comissão que providenciasse a elaboração de 
documento legal, inclusive para impedir que os novos 
contratos sejam firmados sem que os regulamentos, 
anexos àqueles instrumentos, sejam discutidos e este-
jam em vigor. Com a devida autorização do Presidente 
da Comissão, participaram dos trabalhos, pela Agência 
Nacional de Telecomunicações – Anatel, os Senhores 
Nelson Mitsuo Takayanagi e Marcos Bafutto, respecti-
vamente, Gerente-Geral de Comunicações Pessoais 
Terrestres e Superintendente de Serviços Públicos. 
Durante os trabalhos, o Senhor Elifas Chaves Gurgel 
do Amaral assegurou aos membros da Comissão que 
os novos contratos, após serem firmados, poderiam 
sofrer revisão em função de fatos supervenientes e 
comprometeu-se, ainda, em determinar a apuração de 
denúncia formulada pelo Deputado Celso Russomanno 
de superfaturamento nos contratos de terceirização dos 
serviços das empresas concessionárias de telefonia 
e na aquisição de equipamentos. Às quatorze horas e 
oito minutos, nada mais havendo a tratar, o Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou os traba-
lhos, antes convocando reunião ordinária deliberativa 
para o primeiro dia do mês de novembro, às dez ho-
ras, no plenário oito do Anexo II da Câmara dos Depu-
tados. Durante os trabalhos, assumiu a presidência, 
momentaneamente, o Deputado Celso Russomanno. 
O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o ar-
quivo de áudio a integrar o seu acervo documental. E, 
para constar, eu, Lilian de Cássia Albuquerque Santos, 
Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado Luiz Antonio 
Fleury Filho, e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

Ata da 33ª Reunião (Ordinária), realizada em 
9 de novembro de 2005

Aos nove dias do mês de novembro do ano de 
dois mil e cinco, às dez horas e quarenta e cinco mi-
nutos, no plenário oito do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidên-
cia do Deputado Luiz Antonio Fleury Filho, Presidente, 
a Comissão de Defesa do Consumidor, para aprecia-
ção das proposições constantes da pauta. Compare-
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ceram os Deputados Luiz Antonio Fleury Filho, Presi-
dente, Eduardo Seabra e Júlio Delgado – Vice-Presi-
dentes; Ana Guerra, Selma Schons, Simplício Mário, 
Luiz Bittencourt, Paulo Lima, Marcelo Guimarães Filho, 
Robério Nunes, Márcio Fortes, Celso Russomanno, 
Pedro Canedo, Almeida de Jesus, José Carlos Araújo 
e Renato Cozzolino – titulares; Luiz Bassuma, Leandro 
Vilela, Fernando de Fabinho, Kátia Abreu, Marcos de 
Jesus, Zelinda Novaes, Julio Lopes, Alex Canziani, 
Neuton Lima, Ricardo Izar, Sandro Matos e João Pau-
lo Gomes da Silva – suplentes. Deixaram de compa-
recer os Deputados Wladimir Costa, Carlos Sampaio, 
Jonival Lucas Junior e Givaldo Carimbão. Compareceu, 
ainda, o Deputado Luís Carlos Hauly, não membro da 
Comissão. Abertos os trabalhos, foram aprovadas, sem 
restrições, as ATAS da trigésima primeira e trigésima 
segunda reuniões, cujas leituras foram dispensadas, 
por terem sido distribuídas cópias. Passou-se à OR-
DEM DO DIA: 1) Requerimento nº 392/05 – da Sra. 
Selma Schons – que “requer à Comissão de Defesa 
do Consumidor a realização de Reunião de Audiência 
Pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável para analisar denúncia 
apresentada por representantes do Greenpeace – or-
ganização não governamental ambientalista – de que 
duas multinacionais estariam colocando à venda, nos 
supermercados brasileiros, sem a devida rotulagem, 
óleos comestíveis contendo soja transgênica, das mar-
cas Soya e Liza”. Em votação, foi o Requerimento 
aprovado. Em observância do art. 43 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, assumiu a presi-
dência da reunião o Deputado Eduardo Seabra, 1º 
Vice-Presidente. 2) Requerimento nº 393/05 – do Sr. 
Luiz Antonio Fleury – que “solicita seja convidado o 
Ministro das Comunicações para prestar esclarecimen-
tos sobre aspectos relacionados à renovação dos con-
tratos das telefonias fixa e móvel”. Encaminharam a 
votação da matéria os Deputados Luiz Antonio Fleury 
Filho – autor e Celso Russomanno. Em votação, foi o 
Requerimento aprovado. O Deputado Luiz Antonio 
Fleury Filho reassumiu a direção dos trabalhos e deu 
continuidade à apreciação dos demais itens da pauta. 
3) Projeto de Lei nº 1.547/91 – do Sr. Victor Faccioni 
– que “acrescenta ao Código de Defesa do Consumi-
dor, dispositivo relativo à prescrição de débito”. Apen-
sados os Projetos de Lei nºs. 370/99, 584/99, 664/99 
– a este o 6.719/02 -, 2.551/00, 2.760/00, 2.986/97, 
3.056/00, 3.216/97, 3.240/00, 3.241/00, 3.443/97, 
3.646/97 – a este o 5.271/05 -, 3.919/97, 4.401/98, 
4.457/98, 4.892/99, 7.004/02, 7.245/02, 1.363/03, 
2.008/03, 2.291/03, 2.435/03 – a este o 3.591/04 -, 
2.731/03, 3.048/04, 4.866/05, 5.029/05, 5.242/05, 
5.379/05, 5.407/05, 5.513/05 e 5.896/05. Relator: Depu-

tado Celso Russomanno. Parecer: com Complemen-
tação de Voto, pela aprovação dos Projetos de Lei nºs. 
2.986/97 e 3.216/97 e pela aprovação parcial dos Pro-
jetos de Lei nºs. 3.919/97, 584/99, 7.004/02 e 5.407/05, 
bem como pela aprovação das Emendas apresentadas 
aos Projetos de Lei nºs 3.216/97, 3.056/00, acatando, 
ainda, integralmente as Emendas de nº 1 a 3, apre-
sentadas ao Substitutivo anterior, propondo novo Subs-
titutivo. E pela rejeição dos Projetos de Lei nºs 1.547/91, 
3.443/97, 3.646/97, 4.401/98, 4.457/98, 370/99, 664/99, 
4.892/99, 2.551/00, 2.760/00, 3.056/00, 3.240/00, 
3.241/00, 6.719/02, 7.245/02, 1.363/03, 2.008/03, 
2.291/03, 2.435/03, 2.731/03, 3.048/04, 3.591/04, 
4.866/05, 5.029/05, 5.242/05, 5.271/05, 5.379/05, 
5.513/05 e 5.896/05 e das Emendas apresentadas aos 
Projetos de Lei nºs 1.547/97, 370/99, 2.551/00, 3.241/00 
e 7.004/02. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, 
Deputado Celso Russomanno. Usou da palavra para 
apresentar os necessários esclarecimentos o Depu-
tado Luiz Antonio Fleury Filho. Em votação, foi o Pa-
recer do Relator aprovado, com as sugestões apre-
sentadas pelo Deputado Luiz Antonio Fleury Filho de 
alteração dos seguintes dispositivos referentes ao art. 
43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990: no § 
3ºA, in fini, substituição da expressão “...do mesmo.” 
por “...a partir da ciência do interessado.”; e no § 3ºC, 
in fini, substituição da expressão “...qualquer tipo de 
declaração.” por “as informações que constem a seu 
respeito”. 4) Projeto de Lei nº 2.444/96 – do Sr. Regis 
de Oliveira – que “altera a redação do “caput” e do pa-
rágrafo 2º do artigo 12 da Lei nº 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção do con-
sumidor e dá outras providências””. Relatora: Deputada 
Zelinda Novaes. Parecer: com Complementação de 
Voto, pela aprovação deste e das emendas de redação 
nºs 2, 4 e 5. Vista concedida ao Deputado Celso Rus-
somanno em oito de junho de dois mil e cinco. Os 
Deputados Luiz Antonio Fleury Filho e Celso Russo-
manno apresentaram votos em separado. Discutiu a 
matéria o Deputado Celso Russomanno. Com a pala-
vra, o Deputado Luiz Antonio Fleury Filho prestou os 
esclarecimentos necessários. Em votação, foi o Pare-
cer da Relatora rejeitado. O Presidente designou o 
Deputado Celso Russomanno para elaborar o Parecer 
Vencedor pela rejeição, que, em votação, foi aprova-
do, contra o Voto em Separado da Deputada Zelinda 
Novaes, original Relatora. 5) Projeto de Lei nº 19/99 
– do Sr. Paulo Rocha – que “altera a Lei nº 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a Política 
e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, 
cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras pro-
vidências”. Relator: Deputado Eduardo Seabra. Pare-
cer: pela rejeição. Foi concedida vista ao Deputado 
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Celso Russomanno. 6) Projeto de Lei nº 6.960/02 – do 
Sr. Ricardo Fiuza – que “dá nova redação aos artigos 
2º, 11, 12, 43, 66, 151, 224, 243, 244,246, 262, 273, 
281, 283, 286, 294, 299, 300, 302, 306, 309, 328, 338, 
369, 421, 422, 423, 425, 429, 450, 456, 471, 472, 473, 
474, 475, 478, 479, 480, 482, 496, 502, 506, 533, 549, 
557, 558, 559, 563, 574, 576, 596, 599, 602, 603, 607, 
623, 624, 625, 633, 637, 642, 655, 765, 788, 790, 872, 
927, 928, 931, 944, 947, 949, 950, 953, 954, 966, 977, 
999, 1053, 1060, 1086, 1094, 1099, 1158, 1160, 1163, 
1165, 1166, 1168, 1196, 1197, 1204, 1210, 1228, 1273, 
1274, 1276, 1316, 1341, 1347, 1352, 1354, 1361, 1362, 
1365, 1369, 1371, 1374, 1378, 1379, 1434, 1436, 1456, 
1457, 1473, 1479, 1481, 1512, 1515, 1516, 1521, 1526, 
1561, 1563, 1573, 1574, 1575, 1576, 1581, 1583, 1586, 
1589, 1597, 1601, 1605, 1606, 1609, 1614, 1615, 1618, 
1623, 1625, 1626, 1628, 1629, 1641, 1642, 1660, 1665, 
1668, 1694, 1700, 1701, 1707, 1709, 1717, 1719, 1721, 
1722, 1723, 1725, 1726, 1727, 1729, 1731, 1736, 1768, 
1788, 1790, 1800, 1801, 1815, 1829, 1831, 1834, 1835, 
1848, 1859, 1860, 1864, 1881, 1909, 1963, 1965, 2002, 
2038 e 2045 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, que “Institui o Código Civil”, acrescenta disposi-
tivos e dá outras providências”. Relator: Deputado 
Paulo Lima. Parecer: pela aprovação da proposta de 
alteração do § 1º do art. 1.361 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 (Código Civil), na forma do Projeto 
de Lei nº 6.960, de 2002. Vista conjunta concedida aos 
Deputados Alex Canziani, Celso Russomanno e Dr. 
Rosinha em nove de junho de dois mil e quatro. Pro-
cedeu a leitura do Parecer o Relator, Deputado Paulo 
Lima. Discutiram a matéria os Deputados Celso Rus-
somanno, Luís Carlos Hauly, Paulo Lima, Alex Canzia-
ni, Marcelo Guimarães Filho, Luiz Bassuma e Renato 
Cozzolino. Encerrada a discussão, foi adiada a vota-
ção. 7) Projeto de Lei nº 473/03 – do Sr. Luiz Alberto 
– que “dispõe sobre serviços cadastrais de consumi-
dores”. Apensado o Projeto de Lei nº 2.308/03. Relator: 
Deputado Paulo Lima. Parecer: com Complementação 
de Voto, pela aprovação deste e do Projeto de Lei nº 
2.308/03, apensado, nos termos do substitutivo, e pela 
rejeição das Emendas ao Substitutivo nºs 1, 2, 3, 4, 5 
e 6. Vista concedida ao Deputado Luiz Bittencourt em 
vinte e seis de novembro de dois mil e três. O Depu-
tado Alex Canziani apresentou voto em separado em 
dois de dezembro de dois mil e três. Retirado de pau-
ta de ofício. 8) Projeto de Lei nº 4.067/04 – do Sr. 
Carlos Nader – que “dispõe sobre procedimentos a 
serem adotados pelos fornecedores de produtos ou 
serviços considerados nocivos à saúde da população 
e dá outras providências”. Apensado o Projeto de Lei 
nº 5.493/05. Relator: Deputado Wladimir Costa. Pare-
cer: pela aprovação deste e pela rejeição do Projeto 

de Lei nº 5.493/05, apensado. Vista concedida ao 
Deputado Neuton Lima em cinco de outubro de dois 
mil e cinco. Discutiu a matéria o Deputado Celso Rus-
somanno. Em votação, foi o Parecer do Relator apro-
vado. 10) Projeto de Lei nº 4.374/04 – do Sr. Ricardo 
Barros – que “altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, dispondo sobre alimentos dietéticos”. Relator: 
Deputado Eduardo Seabra. Parecer: pela aprovação. 
Retirado de pauta de ofício. 11) Projeto de Lei nº 
5.581/05 – do Sr. José Divino – que “obriga as conces-
sionárias e permissionárias de serviços públicos a 
autorizar que os consumidores de seus serviços efe-
tuem o pagamento das respectivas faturas mediante 
financiamento de no mínimo 90% (noventa por cento) 
do total faturado, mediante pagamento mínimo previs-
to no instrumento de quitação da obrigação alcançada”. 
Relator: Deputado Robério Nunes. Parecer: pela apro-
vação. Foi concedida Vista ao Deputado Luiz Bassuma. 
12) Projeto de Lei nº 5.638/05 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990”. Relatora: Deputada Ana Guerra. Parecer: pela 
rejeição. Retirado de pauta de ofício. Nos termos do 
art. 52, § 5º, do Regimento Interno, foi apreciada a se-
guinte proposição: Requerimento nº 394/05 – do Sr. 
Celso Russomanno – que “requer a realização de Au-
diência Pública e solicita que sejam convidados o Sr. 
Ministro da Fazenda e o Sr. Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, a fim de prestarem esclareci-
mentos sobre a política de repasse de recursos orça-
mentários à Agência Nacional de Telecomunicações 
– ANATEL”. Encaminhou a votação da matéria o autor, 
Deputado Celso Russomanno. Em votação, foi o Re-
querimento aprovado. Deixou de ser apreciado o se-
guinte item da pauta: 9) Projeto de Lei nº 4.314/04 
– do Sr. Carlos Nader – que “dispõe sobre a divulga-
ção, pelas prestadoras de serviços de telefonia, de 
fornecimento de água, gás e energia elétrica, de tabe-
la de preços dos seus serviços, e dá outras providên-
cias”. Apensado o Projeto de Lei nº 4.794/05. Relator: 
Deputado Wladimir Costa. Parecer: pela rejeição des-
te e pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.794/05, 
apensado. Vista concedida, em cinco de outubro de 
dois mil e cinco, ao Deputado Jonival Lucas Junior, 
que apresentou voto em separado em vinte e sete de 
outubro de dois mil e cinco. Iniciada a Ordem do Dia 
da Sessão Extraordinária da Câmara dos Deputados, 
às doze horas e onze minutos, o Presidente encerrou 
os trabalhos, antes convocando reunião ordinária de 
audiência pública para o dia dez de novembro, quinta-
feira, às dez horas, no plenário seis do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, sobre a comercialização de 
avestruzes. O inteiro teor da reunião foi gravado, pas-
sando o arquivo de áudio a integrar o seu acervo do-
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cumental. E, para constar, eu, Lilian de Cássia Albu-
querque Santos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Depu-
tado Luiz Antonio Fleury Filho, e encaminhada à pu-
blicação no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 34ª Reunião (Ordinária), realizada em 
10 de novembro de 2005

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois 
mil e cinco, às dez horas e trinta e sete minutos, no 
plenário onze do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do Depu-
tado Luiz Antonio Fleury Filho, a Comissão de Defesa 
do Consumidor, para realização de audiência pública. 
Compareceram os Deputados Luiz Antonio Fleury 
Filho, Presidente, e Júlio Delgado, Vice-Presidente; 
Selma Schons, Luiz Bittencourt, Márcio Fortes, Cel-
so Russomanno, Pedro Canedo e José Carlos Araújo 
– titulares; Kátia Abreu e Sandro Matos – suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Ana Guerra, 
Simplício Mário, Paulo Lima, Wladimir Costa, Marcelo 
Guimarães Filho, Robério Nunes, Carlos Sampaio, Edu-
ardo Seabra, Jonival Lucas Junior, Almeida de Jesus, 
Givaldo Carimbão e Renato Cozzolino. Compareceram, 
ainda, os Deputados Abelardo Lupion e Alberto Fra-
ga, não membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
passou-se à ORDEM DO DIA: audiência pública para 
obtenção de “Esclarecimentos sobre A Comercialização 
de Avestruzes”, conforme o Requerimento nº 378/05, 
dos Deputados Kátia Abreu e Capitão Waine, com a 
presença do convidado Marcelo Fernandez Trindade, 
Presidente da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
O Presidente informou aos Parlamentares que foram, 
ainda, convidados os Senhores Onaireves Moura, Dire-
tor-Administrativo da Top Avestruz, que alegou falta de 
recursos financeiro para dirigir-se a Brasília, mantendo 
a recusa em comparecer após a disponibilização dos 
recursos necessários pela Câmara dos Deputados; 
e Jerson Maciel, Presidente da Avestruz Master, que 
manifestou problemas de saúde que o impediram de 
comparecer. E, ainda, representante do Procon/DF, que 
declarou não poder participar por tratar-se de questão 
que não caracteriza relação de consumo; e, do Pro-
con/GO, que alegou impedimento em participar em 
razão da grande demanda de trabalho e do reduzido 
número de técnicos da regional. Prosseguindo, prestou 
os necessários esclarecimentos sobre as normas 
regimentais que disciplinam os procedimentos adota-
dos nas audiências públicas e, para apresentação de 
sua exposição, concedeu a palavra do Senhor Marce-
lo Fernandez Trindade, que, finda a apresentação, foi 
interpelado pelos Deputados Kátia Abreu – autora do 
Requerimento que originou a audiência pública, Celso 
Russomanno, Abelardo Lupion, Alberto Fraga e Luiz 

Antonio Fleury Filho. Durante os trabalhos, o Senhor 
Marcelo Fernandez Trindade comprometeu-se em aten-
der as seguintes solicitações do Deputado Luiz Antonio 
Fleury Filho: encaminhamento à Comissão da docu-
mentação relativa às punições sofridas pelos encarre-
gados da auditoria efetuada nas Fazendas Reunidas 
Boi Gordo; comunicação da data em que foi efetuada a 
comunicação ao Ministério Público das irregularidades 
praticadas pela Avestruz Master; e comunicação da data 
em que foi realizada a reunião de audiência pública em 
Comissão Permanente do Senado Federal, com vistas 
à requisição das notas taquigráficas daquele evento, 
para que se possa dirimir dúvidas acerca do posicio-
namento daquele Órgão Colegiado quanto à atuação 
da Comissão de Valores Mobiliários – CVM relativa às 
práticas da Avestruz Master. Ao término da reunião, o 
Presidente comunicou aos Parlamentares que pro-
videnciaria o envio de representação da Comissão 
de Defesa do Consumidor ao Procurador Geral da 
República solicitando que sejam providenciadas 
medidas emergenciais, com seqüestro do bens 
dos sócios da Avestruz Master, para ressarcimento 
dos investidores daquela empresa, além de outras 
medidas judiciais e da responsabilização penal dos 
seus dirigentes. Prosseguindo, ressaltou tratar-se 
de assunto próprio para a criação de uma comis-
são parlamentar de inquérito. Às doze horas e vinte e 
oito minutos, nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos, antes convocando reunião or-
dinária deliberativa para dia dezesseis de novembro, 
às dez horas, no plenário oito do Anexo II da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor da reunião foi gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o seu acervo 
documental. E, para constar, eu, Lilian de Cássia Al-
buquerque Santos, Secretária, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Luiz Antonio Fleury Filho, e encaminhada à 
publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 

Ata da 35ª Reunião (Ordinária), realizada em 
23 de novembro de 2005

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano 
de dois mil e cinco, às dez horas e cinqüenta e um 
minutos, no Plenário oito do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, reuniu-se, ordinariamente, sob a Presidên-
cia do Deputado Luiz Antonio Fleury Filho, Presidente, 
a Comissão de Defesa do Consumidor, para aprecia-
ção dos itens constantes da pauta. Compareceram 
os Deputados Luiz Antonio Fleury Filho – Presidente, 
Eduardo Seabra, Carlos Sampaio e Júlio Delgado – 
Vice-Presidentes; Ana Guerra, Selma Schons, Simplí-
cio Mário, Paulo Lima, Wladimir Costa, Marcelo Gui-
marães Filho, Robério Nunes, Márcio Fortes, Celso 
Russomanno, Jonival Lucas Junior, Almeida de Jesus, 
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José Carlos Araújo, Givaldo Carimbão e Renato Co-
zzolino – titulares; Leandro Vilela, Fernando de Fabi-
nho, Marcos de Jesus, Zelinda Novaes, Yeda Crusius, 
Alex Canziani, Neuton Lima, Ricardo Izar e Sandro 
Matos – suplentes. Deixou de comparecer o Depu-
tado Luiz Bittencourt. Abertos os trabalhos, foram apro-
vadas, sem restrições, as ATAS da trigésima terceira 
e trigésima quarta reuniões, cujas leituras foram dis-
pensadas, por terem sido distribuídas cópias. Passou-
se à ORDEM DO DIA: apreciação das Sugestões de 
Emendas da Comissão de Defesa do Consumidor ao 
PL. 40/2005 – CN – Lei Orçamentária Anual. Com a 
palavra, o Deputado Celso Russomanno propôs que 
as Sugestões de Emenda ao Orçamento nºs. 1/05, 
2/05, 3/05, 4/05 e 9/05 fossem contempladas pela Su-
gestão de Emenda ao Orçamento nº 5/05, nos termos 
desta Sugestão, alterando-se o valor para R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais), por serem di-
rigidas a um mesmo órgão. Propôs, ainda, que a Su-
gestão de Emenda ao Orçamento nº 6/05, destinando 
recursos à Agência Nacional de Telecomunicações – 
Anatel, tivesse o seu valor alterado para R$ 33.000.000,00 
(trinta e três milhões de reais) e fosse apreciada outra, 
também destinada àquela Agência Reguladora, para 
Defesa do Direito dos Usuários, no valor de R$ 
33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais). Para 
discussão das referidas propostas, usaram da palavra 
os Deputados José Carlos Araújo e Jonival Lucas Ju-
nior. Em votação, foram aprovadas as sugestões apre-
sentadas pelo Deputado Celso Russomanno. Dando 
prosseguimento aos trabalhos, o Presidente deu início 
à apreciação dos itens da pauta: 1) Sugestão de 
Emenda ao Orçamento nº 1/05 – do Sr. Luiz Antonio 
Fleury – que “solicita a apresentação de emenda da 
Comissão de Defesa do Consumidor ao Projeto de Lei 
Orçamentária Nº 40, de 2005-CN, para custeio de Ca-
pacitação e Especialização de Agentes Multiplicadores 
em Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, 
no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil re-
ais)”. Foi a Sugestão de Emenda ao Orçamento con-
templada pela Sugestão de Emenda nº 5/05, confor-
me proposta do Deputado Celso Russomanno; 2) 
Sugestão de Emenda ao Orçamento nº 2/05 – do 
Sr. Luiz Antonio Fleury – que “solicita a apresentação 
de emenda da Comissão de Defesa do Consumidor 
ao Projeto de Lei Orçamentária Nº 40, de 2005-CN, 
para custear a Coordenação e Integração dos Órgãos 
do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor do 
Ministério da Justiça, no valor de R$ 400.000,00 (qua-
trocentos mil reais)”. Foi a Sugestão de Emenda ao 
Orçamento contemplada pela Sugestão de Emenda 
nº 5/05, conforme proposta do Deputado Celso Rus-
somanno; 3) Sugestão de Emenda ao Orçamento 

nº 3/05 – do Sr. Luiz Antonio Fleury – que “solicita a 
apresentação de emenda da Comissão de Defesa do 
Consumidor ao Projeto de Lei Orçamentária Nº 40, de 
2005-CN, Distribuição e Veiculação de Material Edu-
cativo e Informativo relacionado aos Direitos dos Con-
sumidores, para o Ministério da Justiça, no valor de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”. Foi a Sugestão 
de Emenda ao Orçamento contemplada pela Suges-
tão de Emenda nº 5/05, conforme proposta do Depu-
tado Celso Russomanno; 4) Sugestão de Emenda ao 
Orçamento nº 4/05 – do Sr. Luiz Antonio Fleury – que 
“solicita a apresentação de emenda da Comissão de 
Defesa do Consumidor ao Projeto de Lei Orçamentá-
ria Nº 40, de 2005-CN, para Custear a Proteção dos 
Interesses dos Consumidores, do Ministério da Justiça, 
no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil 
reais)”. Foi a Sugestão de Emenda ao Orçamento con-
templada pela Sugestão de Emenda nº 5/05, confor-
me proposta do Deputado Celso Russomanno; 5) Su-
gestão de Emenda ao Orçamento nº 5/05 – do Sr. 
Luiz Antonio Fleury – que “solicita a apresentação de 
emenda da Comissão de Defesa do Consumidor ao 
Projeto de Lei Orçamentária Nº 40, de 2005-CN, para 
o Custeio da Defesa dos Direitos Difusos, do Ministé-
rio da Justiça, no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro 
milhões e quinhentos mil reais)”. Em votação, foi a Su-
gestão de Emenda ao Orçamento aprovada, com a 
alteração do valor para R$ 20.000.000,00 (vinte mi-
lhões de reais), conforme proposta apresentada pelo 
Deputado Celso Russomanno; 6) Sugestão de Emen-
da ao Orçamento nº 6/05 – do Sr. Luiz Antonio Fleu-
ry – que “solicita a apresentação de emenda da Co-
missão de Defesa do Consumidor ao Projeto de Lei 
Orçamentária Nº 40, de 2005-CN, que estima a Re-
ceita e fixa a Despesa da União para o exercício finan-
ceiro de 2006, para reforçar a dotação orçamentária 
da ANATEL, para Fiscalização da Prestação dos Ser-
viços de Telecomunicações, no valor de R$ 67.881.971 
(sessenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e um 
mil e novecentos e setenta e um reais) “. Em votação, 
foi a Sugestão de Emenda ao Orçamento aprovada, 
com a alteração do valor para R$ 33.000.000,00 (trin-
ta e três milhões de reais), conforme proposta apre-
sentada pelo Deputado Celso Russomanno; 7) Suges-
tão de Emenda ao Orçamento nº 7/05 – do Sr. Pau-
lo Lima – que “solicita a apresentação de emenda da 
Comissão de Defesa do Consumidor ao Projeto de Lei 
Orçamentária nº 40, de 2005-CN, objetivando reforçar 
a dotação para a Informatização e Custeio das Ativi-
dades dos Procons, no valor de R$ 12.000.000 (doze 
milhões de reais)”. Em votação, foi a Sugestão de 
Emenda ao Orçamento aprovada; 8) Sugestão de 
Emenda ao Orçamento nº 8/05 – do Sr. Paulo Lima 
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– que “solicita a apresentação de emenda da Comis-
são de Defesa do Consumidor ao Projeto de Lei Or-
çamentária nº 40, de 2005-CN, objetivando reforçar a 
dotação para custeio das atividades educacionais das 
Organizações Não Governamentais de defesa do con-
sumidor integrantes do Fórum Nacional de Entidades 
Civis de Defesa do Consumidor, no valor de R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais)”. Em votação, 
foi a Sugestão de Emenda ao Orçamento aprovada, 
com a alteração da redação, substituindo-se a expres-
são “...integrantes do Fórum Nacional de Entidades 
Civis de Defesa do Consumidor...” por “...integrantes 
do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor...”, se-
gundo proposta do Deputado Celso Russomanno; 9) 
Sugestão de Emenda ao Orçamento nº 9/05 – do 
Sr. Paulo Lima – que “solicita a apresentação de emen-
da da Comissão de Defesa do Consumidor ao Projeto 
de Lei Orçamentária nº 40, de 2005-CN, objetivando 
reforçar a dotação da Política do Sistema de Defesa 
do Consumidor Desenvolvidas pelo Departamento de 
Proteção e Defesa do Consumidor, no valor de R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais)”. Foi a Sugestão 
de Emenda ao Orçamento contemplada pela Suges-
tão de Emenda nº 5/05, conforme proposta apresen-
tada pelo Deputado Celso Russomanno; 10) Sugestão 
de Emenda ao Orçamento nº 10/05 – do Sr. Luiz An-
tonio Fleury – que “solicita a apresentação de emenda 
da Comissão de Defesa do Consumidor ao Projeto de 
Lei Orçamentária Nº 40, de 2005-CN, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 2006, para reforçar a dotação orçamen-
tária da ANATEL, com vistas à Defesa dos Direitos dos 
Usuários, no valor de R$ 33.000.000,00 (trinta e três 
milhões de reais)”. Em votação, foi aprovada a Suges-
tão de Emenda ao Orçamento. Aprovadas as Suges-
tões de Emenda ao Orçamento, por conseguinte, serão 
encaminhadas à Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos e Fiscalização as seguintes Emendas da Comis-
são ao PL. Nº 40/2005 – CN – Lei Orçamentária 
Anual: 1) Defesa dos Direitos Difusos. Órgão: Mi-
nistério da Justiça. Unidade Orçamentária: Fundo 
de Defesa de Direitos Difusos. Valor: R$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais); 2) Fiscalização da Presta-
ção dos Serviços de Telecomunicações. Órgão: 
Ministério das Comunicações. Unidade Orçamen-
tária: Agência Nacional de Telecomunicações – Ana-
tel. Valor: R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de 
reais); 3) Informatização e Custeio das Atividades 
dos Procons. Órgão: Ministério da Justiça. Unida-
de Orçamentária: Ministério da Justiça. Valor: R$ 
12.000.000,00 (doze milhões de reais); 4) Custeio 
das Atividades Educacionais das Organizações 
Não Governamentais de Defesa do Consumidor 

Integrantes do Fórum Nacional de Entidades Civis 
de Defesa do Consumidor. Órgão: Ministério da 
Justiça. Unidade Orçamentária: Ministério da Jus-
tiça. Valor: R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); 
e 5) Defesa do Direito dos Usuários. Órgão: Minis-
tério das Comunicações. Unidade Orçamentária: 
Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel. 
Valor: R$ 33.000.000,00 (trinta milhões de reais). O 
Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo neces-
sário à elaboração da presente Ata, que, dispensada 
sua leitura a requerimento do Deputado José Carlos 
Araújo, foi aprovada, sem restrições. O início dos tra-
balhos foi presidido pelo Deputado Eduardo Seabra, 
1º Vice-Presidente. Às onze horas e trinta e dois mi-
nutos, nada mais havendo a tratar, o Presidente en-
cerrou os trabalhos, antes convocando reunião delibe-
rativa extraordinária para o dia 23 de novembro, às dez 
horas, no plenário oito do Anexo II. E, para constar, eu, 
Lilian de Cássia Albuquerque Santos, Secretária, lavrei 
a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado Luiz Antonio Fleury Filho, 
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara 
dos Deputados.

Ata da 36ª Reunião (Ordinária), realizada em 
23 de novembro de 2005

Aos vinte e três dias do mês de novembro do 
ano de dois mil e cinco, às onze horas e trinta e cin-
co minutos, no plenário oito do Anexo II da Câmara 
dos Deputados, reuniu-se, extraordinariamente, sob 
a presidência do Deputado Luiz Antonio Fleury Filho, 
Presidente, a Comissão de Defesa do Consumidor, 
para apreciação das proposições constantes da pau-
ta. Compareceram os Deputados Luiz Antonio Fleury 
Filho – Presidente, Eduardo Seabra, Carlos Sampaio e 
Júlio Delgado – Vice-Presidentes; Ana Guerra, Selma 
Schons, Simplício Mário, Paulo Lima, Wladimir Costa, 
Marcelo Guimarães Filho, Robério Nunes, Márcio For-
tes, Celso Russomanno, Jonival Lucas Junior, Almei-
da de Jesus, José Carlos Araújo, Givaldo Carimbão e 
Renato Cozzolino – titulares; Leandro Vilela, Fernando 
de Fabinho, Marcos de Jesus, Zelinda Novaes, Yeda 
Crusius, Alex Canziani, Neuton Lima, Ricardo Izar e 
Sandro Matos – suplentes. Deixou de comparecer 
o Deputado Luiz Bittencourt. Abertos os trabalhos, o 
Presidente comunicou aos membros da Comissão que 
o Projeto de Lei nº 6.960/02 seria retirado da pauta, 
em razão da apensação do Projeto de Lei nº 7.312/02, 
nos termos do art. 142 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados. Em atenção às manifestações 
dos Deputados José Carlos Araújo e Carlos Sampaio, 
o Presidente esclareceu que a apensação referida só 
não ocorreria se a Comissão já tivesse se manifesta-
do, por meio de votos, sobre a matéria. E que poderia 
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haver outras apensações, caso fossem solicitadas e 
deferidas pelo Presidente da Casa. Esclareceu, ainda, 
que manteria contato com o Relator das proposições 
para que o parecer fosse apresentado o mais breve 
possível. Prosseguindo, o Presidente informou aos 
Deputados que seria concedida, no dia seguinte, au-
diência do Ministro das Comunicações aos membros 
da Comissão, para discussão de assuntos relaciona-
dos à assinatura dos novos contratos de prestação de 
serviços de telefonia fixa, ressaltando que os anexos 
dos referidos contratos, ou seja, as regulamentações, 
não haviam sido finalizadas. Em resposta ao Deputado 
Carlos Sampaio, que sugerira fosse exercida gestão 
junto ao Ministro para que os contratos não fossem as-
sinados sem a ciência por parte dos consumidores dos 
termos das regulamentações, o Presidente esclareceu 
que seria entregue àquela autoridade ofício, nesses 
termos. O Deputado José Carlos Araújo considerou 
a possibilidade, caso fossem assinados os contratos, 
de, no futuro, o Ministro ser acusado de prevaricação, 
tendo em vista a insatisfação dos consumidores por se 
sentirem lesados. O Deputado Celso Russomanno, ao 
destacar que o Congresso Nacional discute a questão 
do término da assinatura básica da telefonia fixa, em 
Comissão Especial da Câmara dos Deputados, infor-
mou aos presentes que o Instituto Nacional de Defesa 
do Consumidor – Inadec impetrara Ação Civil Pública e 
Ação Popular contra a assinatura dos contratos sem os 
seus anexos. Por solicitação do Deputado José Carlos 
Araújo, o Presidente informou que, após o término da 
reunião, entraria em contato com o Presidente da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática, Deputado Jader Barbalho, convidando-o para 
participar da audiência em tela. O Deputado Fernando 
de Fabinho registrou a ausência dos Presidentes da 
concessionárias da telefonia fixa que foram convidados 
para audiência pública da Comissão Especial, os quais 
indicaram como substitutos os Diretores das respec-
tivas empresas, que não atenderam as expectativas 
dos Parlamentares. Passou-se à ORDEM DO DIA: 
1) Projeto de Lei nº 6.960/02 – do Sr. Ricardo Fiuza 
– que “dá nova redação aos artigos 2º, 11, 12, 43, 66, 
151, 224, 243, 244,246, 262, 273, 281, 283, 286, 294, 
299, 300, 302, 306, 309, 328, 338, 369, 421, 422, 423, 
425, 429, 450, 456, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 479, 
480, 482, 496, 502, 506, 533, 549, 557, 558, 559, 563, 
574, 576, 596, 599, 602, 603, 607, 623, 624, 625, 633, 
637, 642, 655, 765, 788, 790, 872, 927, 928, 931, 944, 
947, 949, 950, 953, 954, 966, 977, 999, 1053, 1060, 
1086, 1094, 1099, 1158, 1160, 1163, 1165, 1166, 1168, 
1196, 1197, 1204, 1210, 1228, 1273, 1274, 1276, 1316, 
1341, 1347, 1352, 1354, 1361, 1362, 1365, 1369, 1371, 
1374, 1378, 1379, 1434, 1436, 1456, 1457, 1473, 1479, 

1481, 1512, 1515, 1516, 1521, 1526, 1561, 1563, 1573, 
1574, 1575, 1576, 1581, 1583, 1586, 1589, 1597, 1601, 
1605, 1606, 1609, 1614, 1615, 1618, 1623, 1625, 1626, 
1628, 1629, 1641, 1642, 1660, 1665, 1668, 1694, 1700, 
1701, 1707, 1709, 1717, 1719, 1721, 1722, 1723, 1725, 
1726, 1727, 1729, 1731, 1736, 1768, 1788, 1790, 1800, 
1801, 1815, 1829, 1831, 1834, 1835, 1848, 1859, 1860, 
1864, 1881, 1909, 1963, 1965, 2002, 2038 e 2045 da 
Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que “Institui 
o Código Civil”, acrescenta dispositivos e dá outras 
providências”. Relator: Deputado Paulo Lima. Parecer: 
pela aprovação da proposta de alteração do § 1º do 
art. 1.361 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil), na forma do Projeto de Lei nº 6.960, de 
2002. Vista conjunta aos Deputados Alex Canziani, 
Celso Russomanno e Dr. Rosinha em nove de junho 
de dois mil e quatro. Retirado de pauta de ofício, em 
razão da apensação do Projeto de Lei nº 7.312/02; 
2) Projeto de Lei nº 304/95 – do Sr. Valdemar Costa 
Neto – que “dispõe sobre os regulamentos sanitários 
básicos sobre alimentos”. Apensado o Projeto de Lei 
nº 1.549/99. Relator: Deputado Wladimir Costa. 

Parecer: pela rejeição deste e do Projeto de Lei nº 
1.549/99, apensado. Vista conjunta aos Deputados Cel-
so Russomanno e João Alfredo em quinze de outubro de 
dois mil e três. O Deputado José Carlos Araújo apresentou 
voto em separado em dezenove de outubro de dois mil e 
cinco. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, Deputado 
Wladimir Costa. Discutiram a matéria os Deputados José 
Carlos Araújo, Jonival Lucas Junior e Celso Russomanno. 
Retirado de pauta de ofício, por duas reuniões; 3) Projeto 
de Lei nº 473/03 – do Sr. Luiz Alberto – que “dispõe sobre 
serviços cadastrais de consumidores”. Apensado o Projeto 
de Lei nº 2.308/03. Relator: Deputado Paulo Lima. Parecer: 
com Complementação de Voto, pela aprovação deste e 
do Projeto de Lei nº 2.308/03, apensado, nos termos do 
substitutivo, e pela rejeição das Emendas nºs. 1, 2, 3, 4, 
5 e 6 ao Substitutivo. Vista concedida ao Deputado Luiz 
Bittencourt em vinte e seis de novembro de dois mil e três. 
O Deputado Alex Canziani apresentou voto em separado 
em dois de dezembro de dois mil e três. Procedeu à lei-
tura do Parecer o Relator, Deputado Paulo Lima. Discutiu 
a matéria o Deputado Alex Canziani. Em votação, foi o 
Parecer do Relator aprovado, com a supressão do art. 
11 do Substitutivo, conforme sugestão apresentada pelo 
Deputado Luiz Antonio Fleury Filho; 4) Projeto de Lei 
nº 5.638/05 – do Sr. Alberto Fraga – que “altera a Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990”. Relatora: Deputada 
Ana Guerra. Parecer: pela rejeição. Procedeu à leitura 
do Parecer a Relatora, Deputado Ana Guerra. Discutiu a 
matéria o Deputado Celso Russomanno. Em votação, foi 
o Parecer contrário da Relatora aprovado; 5) Projeto de 
Lei nº 4.314/04 – do Sr. Carlos Nader – que “dispõe sobre 
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a divulgação, pelas prestadoras de serviços de telefonia, 
de fornecimento de água, gás e energia elétrica, de tabela 
de preços dos seus serviços, e dá outras providências”. 
Apensado o Projeto de Lei nº 4.794/05. Relator: Deputado 
Wladimir Costa. Parecer: pela rejeição deste e pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 4.794/05, apensado. Vista, em 
cinco de outubro de dois mil e cinco, ao Deputado Jonival 
Lucas Junior, que apresentou voto em separado em vinte 
e sete de outubro de dois mil e cinco. Procedeu à leitura 
do Parecer o Relator, Deputado Wladimir Costa. Discuti-
ram a matéria os Deputados Jonival Lucas Junior e Cel-
so Russomanno. Retirado de pauta de ofício; 6) Projeto 
de Lei nº 4.302/04 – do Sr. Dimas Ramalho – que “cria o 
Sistema Nacional de Controle de Acidentes de Consumo 
– SINAC”. Relator: Deputado Jonival Lucas Junior. Parecer: 
pela aprovação. Foi concedida vista conjunta aos Depu-
tados Celso Russomanno, Ana Guerra e Wladimir Costa. 
O Presidente comunicou aos presentes a realização de 
Seminário sobre Tarifas dos Serviços Públicos a realizar-
se no dia 30 de novembro, no Auditório Nereu Ramos, 
ressaltando a importância do debate desse tema, e, nada 
mais havendo a tratar, às doze horas e trinta e nove mi-
nutos, encerrou os trabalhos, antes convocando reunião 
ordinária de audiência pública para o dia vinte e quatro de 
novembro, às dez horas, no plenário dez do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, para obtenção de subsídios a 
elaboração do parecer ao Projeto de Lei nº 4.678/04, que 
proíbe a prática do anatocismo. O inteiro teor da reunião 
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o seu 
acervo documental. E, para constar, eu, Lilian de Cássia 
Albuquerque Santos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Luiz Antonio Fleury Filho, e encaminhada à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Átila Lira
PROJETO DE LEI Nº 4.647/04 – do Senado Fe-

deral – Serys Slhessarenko – (PLS 498/2003) – que 
“altera o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, de modo a definir critérios para 
a revalidação de diplomas expedidos por universida-
des estrangeiras”. (Apensado: PL 7250/2002 (Apen-
sados: PL 2415/2003 (Apensado: PL 3561/2004), PL 
2652/2003 e PL 4620/2004))

Sala da Comissão, 2 de fevereiro de 2005. – Car-
los Abicalil, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado CARLOS ABICALIL
Projeto de Lei 2410/2003 – PROFESSOR IRA-

PUAN TEIXEIRA – acrescenta o inciso iv ao art. 7º da 
lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabe-
lece as diretrizes e bases da educação nacional”.

Ao Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
Projeto de Lei 4631/2004 – CARLOS NADER 

– “dispõe sobre o dever dos diretores das escolas da 
rede pública de notificar relação de alunos com alto 
índice de faltas e dá outras providências.” 

Ao Deputado EDUARDO BARBOSA
Projeto de Lei 4738/2004 – CARLOS NADER 

– “cria o serviço social escolar nas escolas públicas e 
dá outras providências.”

Sala da Comissão, 28 de fevereiro de 2005.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Proposições Designadas na Comissão no Perí-
odo de 1-3-2005 a 1-3-2005 

PL 3.039/2004 – PAULO BAUER – concede o 
título de “capital nacional dos bombeiros voluntários” 
ao município de joinville, em santa catarina. 

Data de designação: 1/3/2005 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Osvaldo Biolchi
PROJETO DE LEI Nº 3.790/04 – do Sr. Eliseu Padilha 

– que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obri-
gatoriedade da disciplina de Noções de Informática”.

Sala da Comissão, 16 de março de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Carlos Abicalil
PROJETO DE LEI Nº 73/99 – da Sra. Nice Lo-

bão – que “dispõe sobre o ingresso nas universidades 
federais e estaduais e dá outras providências”. (Apen-
sados: PL 3627/2004 e PL 615/2003 (Apensado: PL 
1313/2003))

Sala da Comissão, 18 de março de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

À Deputada Alice Portugal
PROJETO DE LEI Nº 2.031/03 – do Sr. Lobbe 

Neto – que “altera a redação dos arts. 3º e 4º, da Lei 
nº 7.395, de 31 de outubro de 1985”.

PROJETO DE LEI Nº 4.326/04 – da Sra. Maninha 
– que “cria o Dia Nacional de Luta contra o Assédio 
Moral e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 4.604/04 – do Sr. Dr. Pinotti 
– que “dispõe sobre a indicação de membros da Aca-
demia Nacional de Medicina para o Conselho Nacional 
de Saúde e o Conselho Nacional de Educação”.

Ao Deputado Antenor Naspolini
PROJETO DE LEI Nº 3.950/04 – do Sr. Mauro 

Benevides – que “dispõe sobre a criação de uma Uni-
versidade Federal na Região Sertão Central do Estado 
do Ceará, na cidade de Quixeramobim”.

Ao Deputado Antônio Carlos Biffi
PROJETO DE LEI Nº 3.386/04 – do Sr. Feu Rosa 

– que “institui o “Programa Leitura de Jornais em Sala 
de Aula”, como atividade extracurricular, nos estabe-
lecimentos públicos de ensino médio”.

Ao Deputado Átila Lira
PROJETO DE LEI Nº 6.323/02 – do Sr. Pompeo 

de Mattos – que “determina a inclusão da disciplina 
Formação de Condutores de Veículos nos currículos 
do ensino médio”.

PROJETO DE LEI Nº 3.521/04 – do Senado 
Federal – Comissão de Educação – (PLS 516/2003) 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação 
Universidade Federal do Cariri (UFCARIRI)”.

PROJETO DE LEI Nº 4.390/04 – do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a inclusão obrigatória da discipli-
na Saúde Pública e os efeitos do álcool e tabaco no 
currículo da escola fundamental”.

PROJETO DE LEI Nº 4.787/05 – do Sr. Paulo 
Afonso – que “confere ao Município de Praia Grande 
(SC), o título de “Capital Nacional dos Canyons””.

Ao Deputado Bonifácio de Andrada
PROJETO DE LEI Nº 4.714/04 – da Comissão 

de Legislação Participativa – (SUG 70/2004) – que “al-
tera o Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
– Código de Processo Penal, na seção relativa à fun-
ção de jurado”.

Ao Deputado Carlos Abicalil
PROJETO DE LEI Nº 1.025/95 – do Sr. Aldo 

Arantes – que “acrescenta artigo à Lei nº 8.159, de 8 
de janeiro de 1991, dispondo sobre a administração de 

arquivos públicos federais, relacionados à repressão 
política”. (Apensados: PL 1150/1995, PL 463/2003 e 
PL 2649/2003)

À Deputada Celcita Pinheiro
PROJETO DE LEI Nº 709/03 – da Sra. Perpé-

tua Almeida – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de 
exposição de obras de artistas nacionais em prédios 
públicos da União, de suas autarquias e fundações 
públicas”.

PROJETO DE LEI Nº 4.842/05 – do Sr. André 
Costa – que “institui o ano de 2006 como o “Ano Na-
cional dos Museus””.

Ao Deputado Chico Alencar
PROJETO DE LEI Nº 4.630/04 – do Sr. Carlos 

Nader – que “”Determina a utilização de salas das es-
colas da rede de ensino público, para cursos pré-ves-
tibulares comunitários, nas condições que menciona 
e dá outras providências.””

PROJETO DE LEI Nº 4.839/05 – do Senado Fe-
deral – Pedro Simon – (PLS 132/2003) – que “dispõe 
sobre auxílio financeiro da União aos Institutos Histó-
ricos e Geográficos”.

PROJETO DE LEI Nº 4.872/05 – do Sr. Eduar-
do Gomes – que “institui o ano de 2006 como “Ano da 
Cultura Popular””.

Ao Deputado Clóvis Fecury
PROJETO DE LEI Nº 4.702/04 – do Senado Federal 

– Romeu Tuma – (OF 2525/2004) – que “institui o dia 25 
de março como o Dia Nacional da Comunidade Árabe”.

Ao Deputado Colombo
PROJETO DE LEI Nº 4.649/04 – do Sr. Josias 

Quintal – que “institui o dia 10 de maio como o Dia do 
Policial Brasileiro”.

Ao Deputado Dr. Heleno
PROJETO DE LEI Nº 4.572/04 – do Sr. Sarney 

Filho – que “institui o Dia Nacional de Combate ao Trá-
fico de Animais Silvestres”.

À Deputada Elaine Costa
PROJETO DE LEI Nº 5.362/01 – do Sr. José Mi-

litão – que “assegura aos aposentados, pensionistas 
e maiores de 65 anos, o acesso gratuito a eventos 
culturais e similares realizados em imóvel público”. 
(Apensados: PL 5767/2001 e PL 5277/2005)

À Deputada Fátima Bezerra
PROJETO DE LEI Nº 7.454/02 – do Sr. Eni Volto-

lini – que “dispõe sobre a implantação do Programa de 
Trânsito Aluno-Guia nas escolas de educação básica”.

PROJETO DE LEI Nº 4.499/04 – do Sr. Carlos 
Nader – que “”Institui Programa de Crédito para fi-
nanciar material escolar para estudantes e dá outras 
providências””



01638 Quarta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

PROJETO DE LEI Nº 4.779/05 – do Sr. Carlos 
Nader – que “”Dispõe sobre a obrigatoriedade de exa-
me odontológico gratuito em alunos da pré-escola e 
do ensino fundamental da rede pública e dá outras 
providências.”” (Apensado: PL 5032/2005)

Ao Deputado Gastão Vieira
PROJETO DE LEI Nº 1.556/03 – do Sr. Ronaldo 

Vasconcellos – que “dispõe sobre a concessão de bol-
sas de estudo pelas instituições de ensino mantidas 
por fundações”.

PROJETO DE LEI Nº 2.278/03 – do Senado Fe-
deral – Garibaldi Alves Filho – que “institui o Dia Na-
cional dos Jornais Oficiais”.

PROJETO DE LEI Nº 4.703/04 – do Senado Fe-
deral – Papaléo Paes – (OF 2526/2004) – que “institui 
o Dia Nacional da Língua Portuguesa”.

PROJETO DE LEI Nº 4.817/05 – do Sr. Fer-
nando de Fabinho – que “institui 2005 como o “Ano 
Nacional da Paz e do Desarmamento” e o dia 20 de 
outubro como o “ Dia Nacional da Paz e do Desar-
mamento””.

Ao Deputado Geraldo Resende
PROJETO DE LEI Nº 4.181/04 – do Sr. Carlos 

Nader – que “”Dispõe sobre o termo de compareci-
mento nas reuniões de Pais e Mestres, e dá outras 
providências.””

Ao Deputado Gilmar Machado
PROJETO DE LEI Nº 1.971/03 – da Comissão de 

Legislação Participativa – (SUG 2/2003) – que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade das universidades e faculdades 
particulares de instituir um sistema de crédito educativo 
interno para estudantes de baixa renda”. (Apensado: 
PL 4563/2004)

PROJETO DE LEI Nº 4.750/05 – do Sr. Carlos 
Nader – que “”Dispõe sobre a criação de programa de 
atividades desportivas no âmbito dos estabelecimentos 
de ensino, no período de férias escolares.””

Ao Deputado Humberto Michiles
PROJETO DE LEI Nº 6.904/02 – do Senado 

Federal – ROMERO JUCA – (PLS 45/2002) – que 
“denomina “Ponte Prefeito Olavo Brasil Filho” a ponte 
sobre o Rio Tacutu, na BR-401, Km 120, no Município 
de Bonfim, no Estado de Roraima”.

À Deputada Iara Bernardi
PROJETO DE LEI Nº 2.621/03 – do Sr. Eduardo 

Paes – que “”Regulamenta o exercício profissional de 
Desenhista Industrial, e dá providências””.

Ao Deputado Ivan Valente
PROJETO DE LEI Nº 1.888/03 – dos Srs. Co-

lombo e Gustavo Fruet – que “acresce disposição no 
Art. 46 da Lei nº 9.610, de 1998”.

À Deputada Kelly Moraes
PROJETO DE LEI Nº 3.070/04 – do Sr. José Ivo Sar-

tori – que “denomina “Rodovia da Maçã” o trecho da BR 
– 285, entre as cidades de Vacaria, Monte Alegre dos Cam-
pos, Bom Jesus, São José dos Ausentes, até a divisa com 
o Estado de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul”.

Ao Deputado Luiz Alberto
PROJETO DE LEI Nº 4.711/04 – da Sra. Mariân-

gela Duarte – que “institui o Prêmio Nacional Destaque 
em Economia e Desenvolvimento Celso Furtado e dá 
outras providências”.

À Deputada Maria do Rosário
PROJETO DE LEI Nº 4.603/04 – da Comissão 

Especial destinada a acompanhar e estudar propostas 
de Políticas Públicas para a Juventude. e Reginaldo 
Lopes – que “dispõe sobre o “Ano da Juventude””

Ao Deputado Murilo Zauith
PROJETO DE LEI Nº 7.290/02 – do Sr. José Janene 

– que “dispõe sobre a unificação da data dos exames de 
seleção ao ensino superior”. (Apensado: PL 6018/2005)

À Deputada Neyde Aparecida
PROJETO DE LEI Nº 2.958/92 – do Sr. Roberto 

Jefferson – que “institui o Vale-Educação para efeito do 
disposto no artigo 212 , parágrafo 5º , da Constituição 
Federal” (Apensados: PL 209/1995 e PL 4820/1994 
(Apensado: PL 6200/2002))

PROJETO DE LEI Nº 3.721/04 – do Sr. Carlos 
Nader – que “”Institui o Programa de Educação Am-
biental e dá outras providências.””

Ao Deputado Nilson Pinto
PROJETO DE LEI Nº 3.401/04 – do Sr. Lobbe 

Neto – que “cria a disciplina “ Educação Financeira” 
nos currículos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental 
e do ensino médio”.

Ao Deputado Osmar Serraglio
PROJETO DE LEI Nº 2.412/03 – do Sr. Carlito 

Merss – que “confere ao Município de Joinville, em 
Santa Catarina , o título de Capital Nacional dos Bom-
beiros Voluntários”. (Apensado: PL 3039/2004)

Ao Deputado Pastor Pedro Ribeiro
PROJETO DE LEI Nº 1.320/03 – do Sr. Bismarck 

Maia – que “dispõe sobre a criação de uma Universi-
dade Federal na Região Centro – Sul do Estado do 
Ceará, na cidade de Iguatu”.

Ao Deputado Paulo Rubem Santiago
PROJETO DE LEI Nº 85/03 – do Sr. Roberto 

Magalhães – que “altera a Lei nº 8.313, de 23 de de-
zembro de 1991”.

PROJETO DE LEI Nº 4.538/04 – do Sr. Ney 
Lopes – que “dispõe sobre a redução da conta de 
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serviços de telecomunicações referente ao acesso 
à Internet para os professores do ensino médio e 
superior”.

PROJETO DE LEI Nº 4.590/04 – do Senado 
Federal e Eduardo Siqueira Campos – (PLS 7/2004) 
– que “altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, 
que “dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Es-
tudante do Ensino Superior e dá outras providências”, 
para possibilitar que os certificados recebidos pelas 
instituições de ensino superior possam ser utilizados 
para pagamento de tributos federais”.

PROJETO DE LEI Nº 4.608/04 – do Sr. Feu Rosa 
– que “institui o Dia Nacional do Trovador e dá outras 
providências”.

Ao Deputado Rafael Guerra
PROJETO DE LEI Nº 1.212/03 – do Sr. Luiz 

Bittencourt – que “dispõe sobre o tratamento prefe-
rencial aos idosos, portadores de deficiência e ges-
tantes em eventos culturais, artístico, desportivo e 
similares”.

Ao Deputado Roberto Magalhães
PROJETO DE LEI Nº 4.751/05 – do Sr. Wladimir 

Costa – que “institui o Ano de 2006 como o “Ano da 
Responsabilidade Social””.

Ao Deputado Rogério Teófilo
PROJETO DE LEI Nº 6.001/01 – do Sr. Ricardo 

Izar – que “dispõe sobre o ensino em casa”. (Apensa-
do: PL 6484/2002)

PROJETO DE LEI Nº 4.013/04 – do Sr. Ronaldo 
Vasconcellos – que “altera o inciso VI do art. 24 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabele-
ce as Diretrizes e Bases da Educação Nacional”, com 
relação ao percentual mínimo de freqüência exigido 
para aprovação”.

PROJETO DE LEI Nº 4.671/04 – da Sra. Neyde 
Aparecida – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que “estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional” – LDB, incluindo a definição de 
função de magistério”. (Apensado: PL 5147/2005)

Ao Deputado Severiano Alves
PROJETO DE LEI Nº 3.826/04 – do Sr. Enio 

Bacci – que “denomina a BR – 386 como rodovia 
LEONEL DE MOURA BRIZOLA”. (Apensado: PL 
3827/2004)

PROJETO DE LEI Nº 4.689/04 – do Sr. Gilberto 
Kassab – que “institui a Semana Nacional do Empre-
endedor”.

Ao Deputado Zé Lima
PROJETO DE LEI Nº 4.156/04 – do Sr. Carlos Dun-

ga – que “denomina “Governador Ernani Sátyro” trecho 

de cento e treze quilômetros da BR-361, entre as cidades 
de Patos e Itaporanga, no Estado da Paraíba”.

Sala da Comissão, 21 de março de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Walter Pinheiro
PROJETO DE LEI Nº 4.955/05 – do Poder 

Executivo – (MSC 152/2005) – que “dispõe sobre a 
criação da Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia – UFRB, por desmembramento da Universi-
dade Federal da Bahia – UFBA, e dá outras provi-
dências”.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Antônio Carlos Biffi
PROJETO DE LEI Nº 4.659/04 – do Poder Exe-

cutivo – (MSC 855/2004) – que “dispõe sobre a insti-
tuição da Fundação Universidade Federal da Grande 
Dourados – UFGD, por desmembramento da Fundação 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS, 
e dá outras providências”.

À Deputada Fátima Bezerra
PROJETO DE LEI Nº 2.490/03 – do Sr. Carlos 

Alberto Rosado – que “dispõe sobre a transformação 
da Escola Superior de Agricultura de Mossoró em Uni-
versidade Federal do Vale do Apodi e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 4819/2005)

Sala da Comissão, 8 de abril de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Gilmar Machado
PROJETO DE LEI Nº 2.819/03 – do Sr. Carlos 

Mota – que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Uni-
versidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
e dá outras providências” (Apensados: PL 3614/2004 
e PL 4300/2004)

Sala da Comissão, 13 de abril de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

À Deputada Celcita Pinheiro
PROJETO DE LEI Nº 3.688/00 – do Sr. José 

Carlos Elias – que “dispõe sobre a introdução de as-
sistente social no quadro de profissionais de edu-
cação em cada escola”. (Apensados: PL 1031/2003 
(Apensado: PL 4738/2004) e PL 837/2003 (Apensa-
dos: PL 1497/2003, PL 1674/2003, PL 2513/2003, PL 
2855/2004, PL 3154/2004 e PL 3613/2004))

Sala da Comissão, 20 de abril de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

À Deputada Alice Portugal
PROJETO DE LEI Nº 4.404/04 – do Sr. Fernan-

do de Fabinho – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Universidade Federal da Região de Feira de 
Santana”.

Ao Deputado Antenor Naspolini
PROJETO DE LEI Nº 4.956/05 – dos Srs. Lucia-

no Castro e Luciano Castro – (PL 5707/2005) – que 
“dispõe sobre a criação da Universidade Federal Rural 
do Estado de Roraima – UFRRural e dá outras pro-
vidências”.

PROJETO DE LEI Nº 5.180/05 – do Sr. Celso 
Russomanno – que “declara o Sociólogo Florestan 
Fernandes Patrono da Sociologia Brasileira”.

Ao Deputado Antônio Carlos Biffi
PROJETO DE LEI Nº 3.312/04 – do Sr. Renato 

Casagrande – que “dispõe sobre a criação de uma Uni-
versidade Federal no Município de Alegre, Região do 
Estado do Espírito Santo, e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 5.122/05 – do Sr. Jorge 
Alberto – que “acrescenta artigo à Lei nº 10.260, de 
12 de julho de 2001, que “dispõe sobre o Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá 
outras providências””

Ao Deputado Átila Lira
PROJETO DE LEI Nº 906/03 – do Sr. Lincoln Por-

tela – que “institui a “Semana de Orientação quanto às 
doenças sexualmente transmissíveis – DST’s””.

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 223/05 
– do Sr. Takayama e outros – que “institui a Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar e apu-
rar a arrecadação e destinação de verbas referentes 

a direitos autorais principalmente no que se refere à 
atuação do Escritório Central de Arrecadação e Dis-
tribuição – ECAD”.

PROJETO DE LEI Nº 5.072/05 – do Sr. Car-
los Nader – que “dispõe sobre a inclusão das dis-
ciplinas de Informática, Educação para a Saúde, 
Educação Moral e Cívica e Educação Ambiental 
na grade curricular das escolas de ensino funda-
mental e médio”.

PROJETO DE LEI Nº 5.154/05 – do Sr. João 
Herrmann Neto – que “extingue o emprego do acento 
grave indicativo da ocorrência da crase da preposição 
a com outros vocábulos”.

Ao Deputado Bonifácio de Andrada
PROJETO DE LEI Nº 2.897/04 – do Sr. Romel 

Anizio – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da vei-
culação, pelas emissoras de radiodifusão de sons e de 
sons e imagens, de mensagens e programas alusivos 
às datas cívicas nacionais”.

Ao Deputado Carlos Abicalil
PROJETO DE LEI Nº 2.419/03 – do Sr. João Lyra 

– que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Funda-
ção Universidade Federal Tecnológica do Baixo São 
Francisco, e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 4.981/05 – do Sr. Osvaldo 
Biolchi – que “altera o art. 3º da Lei nº 11.096, de 13 de 
janeiro de 2005, que “institui o Programa Universidade 
para Todos – PROUNI, regula a atuação de entidades 
beneficentes de assistência social no ensino superior; 
altera a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá ou-
tras providências””.

PROJETO DE LEI Nº 5.012/05 – do Sr. Léo Al-
cântara – que “define prazo para a emissão de diplo-
mas pelas Instituições de Ensino Superior e dá outras 
providências”

PROJETO DE LEI Nº 5.145/05 – do Sr. Sandes 
Júnior – que “modifica dispositivo da Lei nº 4.881– A, 
de 6 de dezembro de 1965, que “dispõe sobre o Esta-
tuto do Magistério Superior””.

À Deputada Celcita Pinheiro
PROJETO DE LEI Nº 2.924/04 – do Sr. Lincoln 

Portela – que “institui o Dia Nacional do Sono e dá 
outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 5.092/05 – do Sr. Carlos 
Nader – que “inclui como atividade extracurricular obri-
gatória dos cursos de ensino fundamental e médio ofe-
recidos pela rede pública e privada de ensino, a visita 
a museus, centros culturais e instituições congêneres, 
e dá providências”.

Ao Deputado Chico Alencar
PROJETO DE LEI Nº 6.782/02 – do Sr. Luiz Car-

los Hauly – que “autoriza o Poder Executivo a instituir 
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a Fundação Universidade Federal do Norte do Paraná, 
e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 2.828/03 – do Sr. Neuci-
mar Fraga – que “institui o dia 31 de Outubro como Dia 
Nacional da Proclamação do Evangelho e dá outras 
providências”

PROJETO DE LEI Nº 3.638/04 – do Sr. Pastor 
Pedro Ribeiro – que “assegura às pessoas portadoras 
de albinismo o exercício de direitos básicos nas áreas 
de educação, saúde e trabalho”.

PROJETO DE LEI Nº 5.046/05 – do Sr. Antonio 
Carlos Mendes Thame – que “altera a Lei nº 9.610, de 
19 de fevereiro de 1998, que “Altera, atualiza e con-
solida a legislação sobre direitos autorais e dá outras 
providências””.

PROJETO DE LEI Nº 5.087/05 – do Sr. Roberto 
Gouveia – que “institui o Dia da Ioga”

PROJETO DE LEI Nº 5.198/05 – do Sr. Professor 
Irapuan Teixeira – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
da adoção da Bíblia Sagrada como livro didático na 
disciplina de história nas escolas do ensino médio”.

Ao Deputado Colombo
PROJETO DE LEI Nº 3.572/04 – do Sr. Carlos 

Nader – que “”Obriga as instituições de ensino públicas 
e privadas de todos os níveis a ministrar treinamento 
adequado de evacuação em caso de incêndio ao seu 
corpo docente, discente e de funcionários.””

PROJETO DE LEI Nº 5.091/05 – do Sr. Moacir 
Micheletto – que “institui o Dia Nacional do Engenheiro 
Industrial Madeireiro”.

PROJETO DE LEI Nº 5.126/05 – do Sr. Jefferson 
Campos – que “institui o dia 10 de março como data 
histórica no calendário das efemérides nacionais”.

À Deputada Fátima Bezerra
PROJETO DE LEI Nº 1.249/03 – do Sr. Carlos 

Nader – que “torna obrigatório a construção de pré-
dios destinados ao ensino fundamental e de praças de 
esporte nos conjuntos habitacionais construídos para 
população de baixa renda”. (Apensados: PL 1466/2003 
(Apensado: PL 4930/2005) e PL 4216/2004)

PROJETO DE LEI Nº 4.646/04 – do Senado Fe-
deral – José Jorge – (PLS 147/2004) – que “altera o 
art. 56 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional”. (Apensado: PL 3674/2004)

PROJETO DE LEI Nº 5.212/05 – do Sr. Lobbe 
Neto – que “altera a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro 
de 2005”.

Ao Deputado Gastão Vieira
PROJETO DE LEI Nº 1.456/03 – do Sr. Carlos 

Abicalil – que “dispõe sobre a criação da Fundação Uni-
versidade Federal Autônoma dos Povos Indígenas”.

PROJETO DE LEI Nº 5.050/05 – do Sr. Dr. Heleno 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade da Re-
gião dos Lagos, com sede na cidade de Cabo Frio, no 
Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências”.

Ao Deputado Geraldo Resende
PROJETO DE LEI Nº 5.161/05 – do Sr. Inácio Ar-

ruda – que “institui o ano de 2006 como “Ano Nacional 
Santos – Dumont”, em comemoração ao Centenário 
do Vôo do 14 – Bis, em 23 de outubro de 1906”.

Ao Deputado Gilmar Machado
PROJETO DE LEI Nº 3.898/04 – do Sr. Julio Lo-

pes – que “altera dispositivos da Lei nº 9.870, de 23 
de novembro de 1999, que dispõe sobre o valor total 
das anuidades e semestralidades escolares”.

Ao Deputado Humberto Michiles
PROJETO DE LEI Nº 5.136/05 – da Sra. Selma 

Schons – que “acrescenta parágrafo único ao art. 79 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990”.

À Deputada Iara Bernardi
PROJETO DE LEI Nº 5.035/05 – do Sr. Marcelo 

Ortiz – que “denomina a Praça do Cruzeiro, localizada 
no Eixo Monumental de Brasilia, no Distrito Federal, 
como “Praça do Cruzeiro – Papa João Paulo II””.

PROJETO DE LEI Nº 5.139/05 – do Sr. Marcello 
Siqueira – que “institui o Dia Nacional da Eficiência 
Energética”.

Ao Deputado Ivan Paixão
PROJETO DE LEI Nº 5.207/05 – do Sr. Paulo 

Afonso – que “dá nova denominação à Escola Agro-
técnica Federal de Sombrio em Santa Rosa do Sul 
– Santa Catarina”. (Apensados: PL 5227/2005 e PL 
5482/2005)

Ao Deputado Ivan Valente
PROJETO DE LEI Nº 5.384/01 – do Sr. Aloizio 

Mercadante – que “dispõe sobre a cobrança de ta-
xas de inscrições em vestibulares”. (Apensados: PL 
5548/2001, PL 6809/2002, PL 7273/2002, PL 1205/2003, 
PL 1677/2003, PL 3602/2004, PL 4194/2004, PL 
4224/2004, PL 4267/2004 e PL 5674/2005)

PROJETO DE LEI Nº 1.145/03 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera a Lei nº 5.700, de 1 de setembro de 
1971, que “Dispõe sobre a forma e a apresentação dos 
Símbolos Nacionais, e dá outras providências””.

PROJETO DE LEI Nº 4.898/05 – do Sr. Carlos 
Nader – que “institui condições para a realização, de 
eventos expositivos de qualquer natureza, e dá outras 
providências”.

Ao Deputado João Correia
PROJETO DE LEI Nº 2.792/03 – do Sr. Giacobo 

– que “institui o ano de 2005 como o “Ano da Pessoa 
Portadora de Deficiência Física””.
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Ao Deputado Lobbe Neto
PROJETO DE LEI Nº 4.037/04 – do Sr. Marcelo 

Ortiz – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade do Vale do Paraíba, por desmembramento 
da Universidade Federal de São Paulo (UFSP), e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 4761/2005)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.654/05 – da Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional – (MSC 56/2005) – que “aprova 
o texto do Acordo de Cooperação Educacional entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno de Barbados, celebrado em Brasília, em 05 de 
outubro de 2004”.

Ao Deputado Luiz Bittencourt
PROJETO DE LEI Nº 4.022/04 – do Senado Fe-

deral – Maguito Vilela – (PLS 493/2003) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do 
Sudoeste Goiano (UFSOG), por desmembramento do 
Campus Avançado da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) em Jataí, e dá outras providências”. (Apensa-
dos: PL 2611/2003 e PL 4663/2004)

À Deputada Maria do Rosário
PROJETO DE LEI Nº 1.890/03 – da Sra. Thel-

ma de Oliveira – que “dispõe sobre a obrigação de 
restaurantes, hotéis, bares e similares oferecem aos 
consumidores opção de alimento dietético e dá outras 
providências”.

PROJETO DE LEI Nº 3.350/04 – do Sr. Augusto 
Nardes – que “declara Sant’Ana do Livramento – RS 
– cidade símbolo da integração brasileira com os pa-
íses membros do Mercosul”.

À Deputada Neyde Aparecida
PROJETO DE LEI Nº 1.543/03 – do Sr. Leo-

nardo Mattos – que “acrescenta parágrafo ao art. 60 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, com relação aos processos de inclusão de 
educandos com necessidades especiais na rede 
regular de ensino”.

PROJETO DE LEI Nº 2.082/03 – do Sr. Paes 
Landim – que “altera a redação dos dispositivos que 
menciona da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
e acrescenta outros”. (Apensado: PL 3366/2004)

PROJETO DE LEI Nº 4.952/05 – do Sr. Carlos 
Nader – que “”Dispõe sobre a criação do Programa de 
Complementação Sócio-Educacional para os alunos da 
rede de ensino público e dá outras providências.””

PROJETO DE LEI Nº 5.031/05 – do Sr. Carlos 
Nader – que “”Dispõe sobre a substituição de qua-
dros com uso de giz por quadros brancos com uso de 
pincéis, nas salas de aula das escolas públicas e dá 
outras providências. “”

Ao Deputado Osvaldo Coelho
PROJETO DE LEI Nº 4.526/04 – do Sr. Alex 

Canziani – que “institui o Dia Nacional do Notário e 
do Registrador”.

Ao Deputado Paulo Rubem Santiago
PROJETO DE LEI Nº 2.525/03 – do Sr. Cabo Júlio 

– que “altera o Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro 
de 1937, exigindo a necessidade do estabelecimento, 
no município, de uma coordenadoria de defesa civil e 
de uma tropa do corpo de bombeiros militar para efe-
tivação do tombamento de bens imóveis”.

PROJETO DE LEI Nº 5.020/05 – do Sr. Manato 
– que “institui o dia 9 de dezembro como Dia Nacional 
Contra a Corrupção”.

Ao Deputado Professor Irapuan Teixeira
PROJETO DE LEI Nº 4.006/04 – da Sra. Vanessa 

Grazziotin – que “dispõe sobre o abono de faltas de 
estudantes da educação básica que participarem de 
competições esportivas”

PROJETO DE LEI Nº 4.711/04 – da Sra. Mariân-
gela Duarte – que “institui o Prêmio Nacional Destaque 
em Economia e Desenvolvimento Celso Furtado e dá 
outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 5.015/05 – do Sr. Fernando 
Ferro – que “institui o dia 7 de abril como o “Dia Na-
cional do Jornalista””.

PROJETO DE LEI Nº 5.093/05 – do Sr. Carlos 
Nader – que “institui o Programa Lixo Reciclado na 
Escola, na rede pública de ensino”.

Ao Deputado Rogério Teófilo
PROJETO DE LEI Nº 4.070/04 – do Sr. Ivan Pai-

xão – que “denomina o trecho da BR – 235 entre Ara-
caju e a divisa SE / BA “Rodovia Padre Pedro””.

PROJETO DE LEI Nº 4.976/05 – do Sr. Mário 
Heringer – que “determina a regionalização do livro 
didático e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 5.109/05 – do Sr. Carlos 
Nader – que “dispõe sobre a realização de testes vo-
cacionais para alunos das escolas públicas e dá ou-
tras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 5.205/05 – do Sr. Eduardo 
Paes – que “dispõe sobre a comprovação da situação 
acadêmica do estudante para obtenção do benefício 
da meia – entrada e dá outras providências”.

Ao Deputado Walter Pinheiro
PROJETO DE LEI Nº 5.042/05 – do Sr. Badu Pi-

canço – que “dispõe sobre a veiculação de programas 
voltados à valorização da cultura afrobrasileira”.

PROJETO DE LEI Nº 5.172/05 – do Sr. Celso 
Russomanno – que “estabelece que as instituições 
de ensino superior podem ser autorizadas a executar 
serviço de radiodifusão comunitária”.
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Sala da Comissão, 25 de maio de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Átila Lira
PROJETO DE LEI Nº 4.637/01 – do Sr. Léo Al-

cântara – que “dispõe sobre a concessão da meia-en-
trada em eventos culturais aos profissionais do ensino”. 
(Apensados: PL 1671/2003, PL 2394/2003 (Apensa-
do: PL 4249/2004), PL 3325/2004, PL 3736/2004 e 
PL 4527/2004)

À Deputada Maria do Rosário
PROJETO DE LEI Nº 608/03 – do Sr. Elimar 

Máximo Damasceno – que “acrescenta artigo à Lei nº 
6.454, de 24 de outubro de 1977, que dispõe sobre a 
denominação de logradouros, obras, serviços e mo-
numentos públicos, e dá outras providências”. (Apen-
sado: PL 1626/2003)

À Deputada Neyde Aparecida
PROJETO DE LEI Nº 4.817/05 – do Sr. Fernando 

de Fabinho – que “institui 2005 como o “Ano Nacional da 
Paz e do Desarmamento” e o dia 20 de outubro como 
o “ Dia Nacional da Paz e do Desarmamento””.

Sala da Comissão, 1 de junho de 2005

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Antenor Naspolini
PROJETO DE LEI Nº 3.974/04 – do Sr. Carlos 

Nader – que “institui Programa “Paz na Escola”, de Ação 
Interdisciplinar e de Participação Comunitária para Pre-
venção e Controle da Violência nas Escolas da Rede 
Pública de Ensino e dá outras providências”.

Ao Deputado Átila Lira
PROJETO DE LEI Nº 5.292/05 – do Sr. Carlos 

Nader – que “”Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
se incluir na grade curricular do ensino fundamen-
tal noções básicas sobre os riscos e cuidados re-
lacionados com doenças transmitidas por animais 
de estimação, pelo manuseio e pela ingestão de 
produtos de origem vegetal e animal, e dá outras 
providências.””

PROJETO DE LEI Nº 5.316/05 – da Sra. Zelin-
da Novaes – que “dispõe sobre o uso de detetores de 
metais nos acessos dos estabelecimentos públicos 
de ensino”.

Ao Deputado Bonifácio de Andrada
PROJETO DE LEI Nº 5.240/05 – do Sr. Eduardo 

Paes – que “modifica o texto da Lei nº 2.554, de 03 de 
agosto de 1955, e dá outras providências”.

Ao Deputado Carlos Abicalil
PROJETO DE LEI Nº 5.267/05 – do Sr. Carlos 

Nader – que “”Dispõe sobre a reserva de vagas dos 
cursos de pós-graduação em nível de mestrado e 
doutorado em educação nas Universidades Públicas 
Federais e dá outras providências.””

Ao Deputado Chico Alencar
PROJETO DE LEI Nº 5.249/05 – do Senado Fe-

deral – Heráclito Fortes – (PLS 239/2004) – que “deter-
mina o tombamento de túmulos onde se encontram os 
restos mortais de ex – Presidentes da República”.

Ao Deputado Colombo
PROJETO DE LEI Nº 4.428/04 – do Senado Fe-

deral – Mozarildo Cavalcanti – (PLS 211/2002) – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar Colégio Militar nas 
cidades que especifica”.

À Deputada Fátima Bezerra
PROJETO DE LEI Nº 5.266/05 – do Sr. Car-

los Nader – que “”Dispõe sobre políticas públicas na 
área da saúde, de prevenção e combate à surdez 
na infância e em recém-nascidos e dá outras provi-
dências.””

À Deputada Iara Bernardi
PROJETO DE LEI Nº 5.255/05 – do Sr. Marcello 

Siqueira – que “institui a Semana Nacional de Comba-
te ao Desperdício”.

Ao Deputado Ivan Paixão
PROJETO DE LEI Nº 4.379/01 – do Sr. Ronaldo 

Vasconcellos – que “institui e Dia Nacional dos Cole-
tores de Lixo”. (Apensado: PL 5222/2001)

PROJETO DE LEI Nº 5.310/05 – do Sr. Daniel 
Almeida – que “institui o dia 9 de junho como “Dia Na-
cional do Cipeiro””.

Ao Deputado Luciano Leitoa
PROJETO DE LEI Nº 5.286/05 – do Sr. Welinton 

Fagundes – que “institui o Dia Nacional do Movimento 
Familiar Cristão”.

Ao Deputado Paulo Rubem Santiago
PROJETO DE LEI Nº 2.636/03 – do Sr. Clóvis 

Fecury – que “considera despesas operacionais de-
dutíveis, na apuração do lucro real e da base de cál-
culo da contribuição social sobre o lucro líquido das 
pessoas jurídicas, as contribuições não compulsórias 
destinadas a custear até cem por cento dos estudos 
dos seus empregados e dependentes diretos”. (Apen-
sado: PL 4785/2005)
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Ao Deputado Rafael Guerra
PROJETO DE LEI Nº 4.802/05 – do Sr. Renato 

Casagrande – que “denomina “Aeroporto de Vitória 
– Augusto Ruschi “ o aeroporto da cidade de Vitória 
do Estado do Espírito Santo”.

Ao Deputado Severiano Alves
PROJETO DE LEI Nº 1.016/03 – do Sr. Renato 

Casagrande – que “acresce o art. 19 – A à Lei nº 9.795, 
de 1999, que “dispõe sobre a educação ambiental, ins-
titui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá 
outras providências”, para determinar a destinação à 
educação ambiental de um percentual dos gastos com 
propaganda comercial de produtos com embalagens 
descartáveis”.

À Deputada Thelma de Oliveira
PROJETO DE LEI Nº 5.243/05 – dos Srs. Ivan 

Paixão e Ivan Paixão – (PL 5429/2005) – que “institui 
o Dia Nacional do Fonoaudiólogo”.

Sala da Comissão, 10 de junho de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Gastão Vieira
PROJETO DE LEI Nº 4.513/04 – do Sr. Luiz Car-

reira – que “denomina Rodovia Celso Furtado trecho 
da BR-101, na fronteira entre os Estados do Espírito 
Santo e Bahia até a cidade de Touros, no Rio Grande 
do Norte”.

Sala da Comissão, 13 de junho de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Proposições Designadas na Comissão no Perí-
odo de 22-6-2005 a 22-6-2005 

PL 5.412/2005 – ROSE DE FREITAS – altera o 
inciso iv do art. 5º da lei nº 10.260, de 12 de julho de 
2001, que “dispõe sobre o fundo de financiamento ao 
estudante do ensino superior e dá outras providên-
cias”. 

Data de designação: 22-6-2005 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Carlos Abicalil
PROJETO DE LEI Nº 3.675/04 – da Sra. Profes-

sora Raquel Teixeira – que “altera a redação dos art. 
29, art. 30, inciso II, art. 32, caput, e art. 87, § 2º e § 3º 

, inciso I, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que “Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional”, dispondo sobre a duração mínima de 09 
anos para o ensino fundamental, com matrícula obri-
gatória a partir dos 06 anos de idade”. (Apensados: PL 
4381/2004, PL 5452/2005 e PL 5824/2005)

Sala da Comissão, 29 de julho de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Proposições Designadas na Comissão no Perí-
odo de 11-7-2005 a 11-7-2005 

PL 5.032/2005 – CARLOS NADER – “dispõe so-
bre a obrigatoriedade de exame odontológico gratuito 
em alunos da pré-escola e do ensino fundamental da 
rede pública e dá outras providências”.

Data de designação: 11-7-2005 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

À Deputada Alice Portugal
PROJETO DE LEI Nº 5.198/05 – do Sr. Professor 

Irapuan Teixeira – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
da adoção da Bíblia Sagrada como livro didático na 
disciplina de história nas escolas do ensino médio”.

Ao Deputado Colombo
PROJETO DE LEI Nº 4.142/04 – do Poder Exe-

cutivo – (MSC 577/2004) – que “dispõe sobre o ensino 
na Marinha”.

À Deputada Maria do Rosário
PROJETO DE LEI Nº 4.745/05 – do Poder Exe-

cutivo – (MSC 23/2005) – que “dispõe sobre o ensino 
na Aeronáutica e dá outras providências”.

Ao Deputado Paulo Rubem Santiago
PROJETO DE LEI Nº 4.557/04 – do Sr. Onyx 

Lorenzoni – que “dispõe sobre a destinação de recur-
sos com publicidade, divulgação e propaganda ins-
titucional dos órgãos e entidades da Administração 
Federal, na produção de obras literárias de autores 
brasileiros”.

Ao Deputado Walter Pinheiro
PROJETO DE LEI Nº 5.399/05 – da Sra. Telma 

de Souza – que “dispõe sobre a exibição de filmes 
publicitários de divulgação de obras cinematográficas 
nacionais nos serviços de radiodifusão de sons e ima-
gens (televisão) públicos ou educativos”.

Sala da Comissão, 14 de julho de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Álvaro Dias
PROJETO DE LEI Nº 5.377/05 – do Sr. Carlos 

Nader – que “cria o Programa de Saúde Vocal do Pro-
fessor e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 5.438/05 – da Sra. Ann 
Pontes – que “introduz parágrafo único na Lei nº 9.610, 
de 19 de fevereiro de 1998”.

Ao Deputado Antônio Carlos Biffi
PROJETO DE LEI Nº 5.333/05 – do Sr. Carlos 

Nader – que “”Institui o programa de alfabetização de 
adultos, e dá outras providências.””

Ao Deputado Átila Lira
PROJETO DE LEI Nº 5.570/01 – do Sr. Paulo Lima 

– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 
detetores de metais em casas de diversões”. (Apensa-
dos: PL 5897/2001, PL 5968/2001 e PL 4206/2004)

PROJETO DE LEI Nº 5.361/05 – do Sr. Eduardo 
Valverde – que “altera os artigos 3, 24, 26 e 36 da Lei 
nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, instituindo nos 
currículos escolares do ensino fundamental, conheci-
mento sobre a lingua, usos, costumes e a cultura dos 
povos tradicionais e minorias éticas formadores do 
povo brasileiro”.

Ao Deputado Bonifácio de Andrada
PROJETO DE LEI Nº 5.313/05 – do Sr. Hélio Es-

teves – que “dispõe sobre descontos para profissionais 
do magistério em exercício na educação básica para 
aquisição de material didático e de ingressos para 
eventos científicos, artísticos e culturais”.

PROJETO DE LEI Nº 5.460/05 – do Sr. Julio Lo-
pes – que “concede direito de perceber indenização 
ao proprietário de imóvel que sofra desvalorização em 
conseqüência de tombamento”.

Ao Deputado Carlos Abicalil
PROJETO DE LEI Nº 5.418/05 – da Sra. Luiza 

Erundina – que “declara o Educador Paulo Freire Pa-
trono da Educação Brasileira”.

À Deputada Celcita Pinheiro
PROJETO DE LEI Nº 3.687/04 – do Sr. Rubens 

Otoni – que “denomina “Viaduto Governador Henrique 
Santillo” o viaduto localizado no km 432 da BR-153, 
no Município de Anápolis – GO”.

Ao Deputado Dr. Heleno
PROJETO DE LEI Nº 5.483/05 – do Sr. Paulo 

Bauer – que “estabelece o dia 29 de março como o 
Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa”.

À Deputada Elaine Costa
PROJETO DE LEI Nº 5.429/05 – do Senado 

Federal – João Ribeiro – (PLS 360/2004) – que “insti-
tui o Dia Nacional do Fonoaudiólogo”. (Apensado: PL 
5243/2005)

À Deputada Fátima Bezerra
PROJETO DE LEI Nº 5.362/05 – do Sr. Pastor 

Francisco Olímpio – que “altera o artigo 6º da lei 
nº 9.424 de 24 de dezembro de 1996, que dispõe 
sobre o fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Ma-
gistério “.

PROJETO DE LEI Nº 5.467/05 – do Sr. Carlos 
Nader – que “cria o Programa de Leitura de Jornais e 
Revistas em Sala de Aula, como atividade extracurri-
cular, e fixa outras providências”.

À Deputada Iara Bernardi
PROJETO DE LEI Nº 5.249/05 – do Senado 

Federal – Heráclito Fortes – (PLS 239/2004) – que 
“determina o tombamento de túmulos onde se en-
contram os restos mortais de ex – Presidentes da 
República”.

Ao Deputado Itamar Serpa
PROJETO DE LEI Nº 4.830/05 – do Sr. Rodri-

go Maia – que “denomina “Viaduto Almirante Heleno 
de Barros Nunes” o viaduto a ser construído no trevo 
entre a BR-116 e a RJ – 130, no Município de Tere-
sópolis – RJ”.

Ao Deputado José Linhares
PROJETO DE LEI Nº 5.540/05 – do Sr. Ary Kara 

– que “institui o Dia Nacional dos Trabalhadores em 
Radiologia”. (Apensado: PL 5777/2005)

Ao Deputado Márcio Reinaldo Moreira
PROJETO DE LEI Nº 4.350/04 – do Sr. José Di-

vino – que “confere à BR-356 a denominação “Rodovia 
Deputado Alair Ferreira””.

Ao Deputado Neuton Lima
PROJETO DE LEI Nº 3.587/04 – do Sr. Gilberto 

Nascimento – que “dispõe sobre a divulgação e a im-
plantação de noções do Código Nacional de Trânsito, 
a partir das escolas de ensino fundamental e eventos 
culturais”.

Ao Deputado Paulo Rubem Santiago
PROJETO DE LEI Nº 5.506/05 – do Senado Fe-

deral – Aloizio Mercadante – (PLS 298/2004) – que 
“acrescenta alínea ao § 3º do art. 18 da Lei nº 8.313, 
de 23 de dezembro de 1991, para estender o benefício 
fiscal às doações e patrocínios destinados à constru-
ção de salas de cinema em Municípios com menos de 
100.000 (cem mil) habitantes”.
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Ao Deputado Professor Irapuan Teixeira
PROJETO DE LEI Nº 4.626/04 – do Sr. Carlos 

Nader – que “”Cria o programa Bombeiro Professor.””
PROJETO DE LEI Nº 5.434/05 – do Sr. Eduardo 

Gomes – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que “Estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional””.

Ao Deputado Rafael Guerra
PROJETO DE LEI Nº 5.501/05 – do Sr. Elimar 

Máximo Damasceno – que “declara Dr. Rinaldo De 
Lamare Patrono da Pediatria Brasileira”.

Ao Deputado Ricardo Izar
PROJETO DE LEI Nº 5.462/05 – da Comissão 

de Legislação Participativa – (SUG 80/2004) – que 
“institui o Dia Nacional do Voluntário”

Ao Deputado Rogério Teófilo
PROJETO DE LEI Nº 3.638/04 – do Sr. Pastor 

Pedro Ribeiro – que “assegura às pessoas portadoras 
de albinismo o exercício de direitos básicos nas áreas 
de educação, saúde e trabalho”.

Ao Deputado Zé Lima
PROJETO DE LEI Nº 5.237/05 – do Sr. Carlos 

Nader – que “”Torna obrigatória a exibição de informe 
publicitário em todas as salas de cinema do Território 
Nacional, antes das sessões, esclarecendo as conse-
qüências do uso de drogas ilícitas. “”

Sala da Comissão, 25 de julho de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

À Deputada Alice Portugal
PROJETO DE LEI Nº 1.444/03 – do Sr. Abelardo 

Lupion – que “altera lei nº 6.316, de 17 de dezembro 
de 1975, a fim de dispor sobre o exame de suficiência 
para o exercício das profissões de Fisioterapeuta e 
Terapeuta Ocupacional”.

Sala da Comissão, 27 de julho de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Paulo Rubem Santiago
PROJETO DE LEI Nº 5.463/05 – do Poder Exe-

cutivo – que “autoriza a concessão de bolsas de es-
tudo e de pesquisa a participantes de programas de 

formação inicial e continuada de professores para a 
educação básica”.

Ao Deputado Rafael Guerra
PROJETO DE LEI Nº 5.355/05 – da Sra. Ana 

Alencar – que “dispõe sobre a criação do Cartão Odon-
tológico Preventivo – COP e sua obrigatoridade de 
apresentação no ato de matrícula de criança com 
idade entre 6 e 12 anos na rede pública municipal e 
estadual de ensino”.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Antenor Naspolini
PROJETO DE LEI Nº 5.707/05 – do Senado Fe-

deral – Augusto Botelho – (PLS 85/2005) – que “autoriza 
a criação da Universidade Federal Rural de Roraima”. 
(Apensado: PL 4956/2005)

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Proposições Designadas na Comissão no Perí-
odo de 16-8-2005 a 16-8-2005 

PL 5.674/2005 – CARLOS NADER – “dispõe 
sobre a isenção da taxa de inscrição nos concursos 
vestibulares das universidades públicas federais e dá 
outras providências. “ 

Data de designação: 16-8-2005 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Gastão Vieira
PROJETO DE LEI Nº 3.622/04 – do Sr. Gilmar 

Machado – que “acrescenta § 2º ao art. 82 da Lei nº 
9.424, de 24 de dezembro de 1996, que estabelece 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional”. (Apen-
sado: PL 5680/2005)

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Proposições Designadas na Comissão no Perí-
odo de 24-8-2005 a 24-8-2005 

PL 5.777/2005 – PAULO MAGALHÃES – institui 
o dia do técnico em radiologia 

Data de designação: 24-8-2005 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Colombo
PROJETO DE LEI Nº 3.898/04 – do Sr. Julio Lo-

pes – que “altera dispositivos da Lei nº 9.870, de 23 
de novembro de 1999, que dispõe sobre o valor total 
das anuidades e semestralidades escolares”.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Proposições Designadas na Comissão no Perí-
odo de 30-8-2005 a 30-8-2005 

PL 5.697/2005 – CHICO ALENCAR – dispõe 
sobre a garantia de liberdade de organização das en-
tidades representativas dos estudantes. 

Data de designação: 30-8-2005 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

À Deputada Alice Portugal
PROJETO DE LEI Nº 5.577/05 – do Sr. Capi-

tão Wayne – que “institui na República Federativa do 
Brasil, a data de 07 de agosto ,como sendo o dia da 
Policia Militar”.

PROJETO DE LEI Nº 5.717/05 – do Sr. Nelson 
Pellegrino – que “autoriza o Poder Executivo a instituir 
a Universidade Federal da Serra Geral da Bahia, no 
Estado da Bahia, e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 5.789/05 – do Sr. Félix Men-
donça – que “dispõe sobre a criação da Universidade 
Federal de Irecê, na região setentrional da Bahia”.

Ao Deputado Álvaro Dias
PROJETO DE LEI Nº 5.725/05 – do Sr. Luiz Bas-

suma – que “proíbe a veiculação de propaganda nas 
salas de cinema”.

PROJETO DE LEI Nº 5.736/05 – do Sr. Vieira Reis 
– que “dispõe sobre o acompanhamento pelos pais, via 
internet, das atividades escolares de seus filhos”.

Ao Deputado Antenor Naspolini
PROJETO DE LEI Nº 5.733/05 – do Sr. Ivo José 

– que “institui o Dia Nacional do Silvicultor a ser come-
morado anualmente em 3 de dezembro”.

Ao Deputado Átila Lira
PROJETO DE LEI Nº 4.599/04 – do Sr. Lobbe Neto 

– que “dispõe sobre a criação da Faculdade de Medicina 
de São Carlos, na Região Central de São Paulo”.

Ao Deputado Bonifácio de Andrada
PROJETO DE LEI Nº 2.950/04 – do Sr. Ricarte 

de Freitas – que “estabelece a obrigatoriedade para 
as empresas de transporte interestadual e munici-
pal de passageiros de oferecer o relato histórico 
dos trechos rodoviários percorridos, e dá outras 
providências”.

PROJETO DE LEI Nº 5.735/05 – do Sr. Hélio Este-
ves – que “dá às carteiras de identidade estudantil equi-
valência em relação à carteira de identidade nacional”.

Ao Deputado Carlos Abicalil
PROJETO DE LEI Nº 5.782/05 – do Sr. Eduar-

do Gomes – que “autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal do Bico do Papagaio, com sede 
na cidade de Augustinópolis, no Estado do Tocantins, 
e dá outras providências”.

À Deputada Celcita Pinheiro
PROJETO DE LEI Nº 5.802/05 – do Sr. Edson 

Ezequiel – que “”Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que “Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional””.

Ao Deputado César Bandeira
PROJETO DE LEI Nº 3.527/04 – do Sr. Marcondes 

Gadelha – que “denomina “Rodovia Josita Almeida” a 
rodovia BR -104, desde a ponte sobre o rio Paraíba, na 
cidade de Barra de Santana, até a cidade de Alcantil, 
ambas no Estado da Paraíba”.

Ao Deputado Chico Alencar
PROJETO DE LEI Nº 4.104/04 – do Sr. Dr. He-

leno – que “dispõe sobre a criação da Universidade 
Federal da Baixada Fluminense – UNIBAF, com sede 
no município de Duque de Caxias, no Estado do Rio 
de Janeiro e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 5.298/05 – do Senado Fe-
deral – Osmar Dias – (PLS 354/2004) – que “inscreve 
o nome de Ildefonso Pereira Correia, o Barão de Serro 
Azul, no Livro dos Heróis da Pátria”.

PROJETO DE LEI Nº 5.508/05 – dos Srs. Elimar 
Máximo Damasceno e Jair Bolsonaro – que “inscreve 
o nome do militar Mário Kozel Filho no Livro dos He-
róis da Pátria”

PROJETO DE LEI Nº 5.516/05 – do Sr. Marco 
Maia – que “inscreve o nome de Sepé Tiaraju no Livro 
dos Heróis da Pátria”.

PROJETO DE LEI Nº 5.608/05 – da Sra. Telma 
de Souza – que “institui a semana nacional José Bo-
nifácio de Andrada e Silva”

Ao Deputado Colombo
PROJETO DE LEI Nº 2.942/04 – do Sr. Alberto 

Fraga – que “institui o Dia Nacional para o Controle da 
Depressão e da Ansiedade”.
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PROJETO DE LEI Nº 5.706/05 – do Senado 
Federal – Leomar Quintanilha – (PLS 60/2005) – que 
“altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para 
permitir a utilização dos recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) para pagamento de anuidades 
do ensino superior”.

À Deputada Elaine Costa
PROJETO DE LEI Nº 5.550/05 – do Sr. Capitão 

Wayne – que “institui o Dia Nacional da Segurança 
Pública e dá outras providências”.

À Deputada Fátima Bezerra
PROJETO DE LEI Nº 5.455/05 – do Sr. César 

Medeiros – que “acrescenta artigo à Lei nº 11.096, 
de 13 de janeiro de 2005, que “institui o Programa 
Universidade para Todos – PROUNI, regula a atua-
ção de entidades beneficentes de assistência social 
no ensino superior; altera a Lei nº 10.891, de 9 de 
julho de 2004, e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 5770/2005)

PROJETO DE LEI Nº 5.792/05 – do Sr. Ney 
Lopes – que “autoriza a criação da Fundação Uni-
versidade Federal do Agreste – FUFAG, e dá outras 
providências”.

Ao Deputado Gastão Vieira
PROJETO DE LEI Nº 5.343/05 – do Sr. Carlos 

Nader – que “”Institui o Dia Nacional dos Parques Na-
cionais.””

Ao Deputado Gilmar Machado
PROJETO DE LEI Nº 5.532/05 – do Sr. Eduardo 

Paes – que “revoga a Lei nº 4.845, de 19 de novem-
bro de 1965”.

PROJETO DE LEI Nº 5.636/05 – do Sr. Humber-
to Michiles – que “cria a “Loteria da Sorte na Educa-
ção”, destinada ao fortalecimento de ações visando a 
valorização dos profissionais do magistério das redes 
públicas de educação básica”.

PROJETO DE LEI Nº 5.757/05 – do Sr. Leonar-
do Mattos – que “autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal do Vale do Aço”.

PROJETO DE LEI Nº 5.781/05 – do Senado 
Federal-Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa – (PLS 16/2005) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal do Vale do Rio 
Doce, na cidade de Governador Valadares, no Estado 
de Minas Gerais”.

Ao Deputado Jefferson Campos
PROJETO DE LEI Nº 5.763/05 – da Sra. Kátia 

Abreu – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, lei que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para instituir o Programa de Edu-
cação para a Cidadania – PEC”.

Ao Deputado José Linhares
PROJETO DE LEI Nº 2.828/03 – do Sr. Neuci-

mar Fraga – que “institui o dia 31 de Outubro como Dia 
Nacional da Proclamação do Evangelho e dá outras 
providências”

À Deputada Kelly Moraes
PROJETO DE LEI Nº 3.815/04 – do Sr. Cezar 

Schirmer – que “denomina rodovia “ Luiz Alves Rolin 
Sobrinho”, o trecho urbano da BR-287, localizado des-
de o entroncamento desta rodovia com a BR-158 e a 
entrada do Núcleo Residencial Tancredo Neves, em 
Santa Maria – RS”. (Apensado: PL 4089/2004)

Ao Deputado Luiz Bittencourt
PROJETO DE LEI Nº 2.655/03 – do Sr. Pedro 

Chaves – que “denomina “Rodovia José Saad” o trecho 
da BR – 020, desde a divisa entre o Distrito Federal 
e o Estado de Goiás até a divisa entre os Estados de 
Goiás e a Bahia”.

PROJETO DE LEI Nº 4.967/05 – do Sr. Barbo-
sa Neto – que “denomina “Rodovia Pedro Ludovico” o 
trecho da BR-060, entre as cidades de Goiânia e Rio 
Verde, no Estado de Goiás”.

PROJETO DE LEI Nº 4.968/05 – do Sr. Barbosa 
Neto – que “denomina “ Rodovia Juscelino Kubitschek” 
o trecho da BR – 060 entre as cidades de Goiânia, no 
Estado de Goiás, e Brasília, no Distrito Federal”.

Ao Deputado Márcio Reinaldo Moreira
PROJETO DE LEI Nº 5.780/05 – do Sr. Jaime 

Martins – que “autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Universidade Federal de Divinópolis”.

À Deputada Maria do Rosário
PROJETO DE LEI Nº 5.705/05 – do Senado 

Federal – Patrícia Saboya Gomes – (PLS 315/2004) 
– que “acrescenta § 5º ao art. 32 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para incluir conteúdo que 
trate dos direitos das crianças e dos adolescentes no 
currículo do ensino fundamental”.

Ao Deputado Milton Monti
PROJETO DE LEI Nº 5.776/05 – da Comissão 

de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural – que “institui o dia 9 de setembro como 
o Dia Nacional do Médico Veterinário”.

Ao Deputado Murilo Zauith
PROJETO DE LEI Nº 5.598/05 – do Sr. Carlos 

Nader – que “”Dispõe sobre a inclusão da disciplina 
Educação e Segurança Alimentar nos Currículos do 
Sistema de Ensino.””

PROJETO DE LEI Nº 5.669/05 – do Sr. Geraldo 
Resende – que “denomina Hospital Universitário Doutor 
Antônio Alves Duarte o Hospital Universitário da Uni-
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versidade Federal da Grande Dourados, localizado em 
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul”.

Ao Deputado Neuton Lima
PROJETO DE LEI Nº 5.535/05 – do Senado Fe-

deral – Marco Maciel – (PLS 212/2004) – que “deno-
mina “Ordem do Mérito das Comunicações Jornalista 
Roberto Marinho” a “Ordem do Mérito das Comuni-
cações””.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.900/05 – da Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional – (MSC 245/2005) – que “aprova 
o texto do Convênio de Cooperação Regional para a 
Criação e Funcionamento do Centro de Cooperação 
Regional para a Educação de Adultos na América La-
tina e Caribe, celebrado na cidade do México, em 19 
de outubro de 1990”.

À Deputada Neyde Aparecida
PROJETO DE LEI Nº 4.023/04 – do Senado Fe-

deral – Maguito Vilela – (PLS 494/2003) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do 
Sudeste Goiano (UFSEG), por desmembramento do 
Campus Avançado da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) em Catalão, e dá outras providências”. (Apensa-
dos: PL 2612/2003, PL 4662/2004 e PL 5202/2005)

PROJETO DE LEI Nº 5.456/05 – do Sr. César 
Medeiros – que “acrescenta parágrafo ao art. 7º da 
Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que “institui o 
Programa Universidade para Todos – PROUNI, regula 
a atuação de entidades beneficentes de assistência 
social no ensino superior; altera a Lei nº 10.891, de 9 
de julho de 2004, e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 5.779/05 – do Sr. Rubens 
Otoni – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal da RIDE – Região Integrada de De-
senvolvimento do Entorno do Distrito Federal” (Apen-
sado: PL 5797/2005)

Ao Deputado Paulo Lima
PROJETO DE LEI Nº 1.103/99 – do Sr. Aldo Re-

belo – que “dá nova redação ao § 3º do art. 1º da Lei 
nº 6.902, de 27 de abril de 1981, que “dispõe sobre 
a criação de estações ecológicas, áreas de proteção 
ambiental, e dá outras providências”. NOVA EMENTA: 
“Acrescenta § 4º ao art. 32 da Lei 9.985, de 18 de ju-
lho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos 
I, II, III e VI da Constituição Federal, institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
e dá outras providências, para obrigar o depósito, na 
unidade de conservação, de cópia de pesquisa nela 
realizada.””

Ao Deputado Paulo Rubem Santiago
PROJETO DE LEI Nº 5.607/05 – do Sr. Carlos 

Alberto Leréia – que “altera a Lei nº 9.496, de 11 de 

setembro de 1997, para autorizar a amortização de 
até cinco por cento do valor refinanciado pelos Esta-
dos e pelo Distrito Federal junto à União, conforme os 
critérios e os limites anuais definidos pelo Ministério 
da Fazenda, mediante a execução de despesas de 
capital em universidades estaduais”.

PROJETO DE LEI Nº 5.767/05 – do Sr. Osório 
Adriano – que “dispõe sobre benefícios na área do im-
posto de renda concedidos em operações de apoio a 
programas de erradicação do analfabetismo”.

Ao Deputado Roberto Magalhães
PROJETO DE LEI Nº 5.299/05 – do Senado 

Federal – Marco Maciel – (PLS 306/2004) – que “ins-
creve o nome de Frei Caneca no Livro dos Heróis da 
Pátria”.

Ao Deputado Rogério Teófilo
PROJETO DE LEI Nº 3.713/04 – do Sr. João 

Caldas – que “autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Universidade Federal da Zona da Mata, no município 
de União dos Palmares, Estado de Alagoas, e dá ou-
tras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 4.352/04 – do Sr. João 
Caldas – que “denomina “Rodovia Expedito Antonio 
da Silva” a Rodovia BR-416, localizada no Estado 
de Alagoas, entre as cidades de São José da Laje e 
Novo Lino”.

Ao Deputado Severiano Alves
PROJETO DE LEI Nº 5.687/05 – do Sr. Carlos 

Santana – que “institui o Dia Nacional da Umbanda”.
PROJETO DE LEI Nº 5.798/05 – do Sr. Wasny 

de Roure – que “institui o “Dia Nacional da Capoeira”, 
e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2005. 
– Paulo Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

À Deputada Alice Portugal
PROJETO DE LEI Nº 4.745/05 – do Poder Exe-

cutivo – (MSC 23/2005) – que “dispõe sobre o ensino 
na Aeronáutica e dá outras providências”.

Ao Deputado Antenor Naspolini
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1.734/05 – da Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional – (MSC 55/2005) – que “aprova o 
texto da Convenção para a Salvaguarda do Patrimô-
nio Cultural Imaterial, celebrada em Paris, em 17 de 
outubro de 2003”.

Sala da Comissão, 21 de setembro de 2005. 
– Paulo Delgado, Presidente.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Carlos Abicalil
PROJETO DE LEI Nº 2.492/03 – do Sr. Carlos 

Alberto Rosado – que “institui o título “Capital Brasileira 
da Cultura” e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2005. – Paulo 
Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

À Deputada Alice Portugal
PROJETO DE LEI Nº 6.039/05 – do Sr. Paulo 

Rubem Santiago – que “institui o Dia Nacional do En-
genheiro de Pesca a ser comemorado na data de 14 
de dezembro”.

Ao Deputado Antenor Naspolini
PROJETO DE LEI Nº 5.950/05 – do Sr. Juran-

dir Boia – (PL 5109/2005) – que “adiciona inciso V ao 
Art. 35 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
para estabelecer a obrigatoriedade de se aplicar tes-
tes vocacionais nas escolas públicas e privadas de 
segundo grau”.

Ao Deputado Antônio Carlos Biffi
PROJETO DE LEI Nº 5.949/05 – do Sr. Ge-

raldo Resende – que “denomina Campus Universi-
tário Professor Celso Muller do Amaral, o Campus 
Universitário da Universidade Federal da Grande 
Dourados, localizado em Dourados, Estado de Mato 
Grosso do Sul”.

Ao Deputado Bonifácio de Andrada
PROJETO DE LEI Nº 6.040/05 – do Sr. Lincoln 

Portela – que “suspende os procedimentos de seleção 
para o acesso ao corpo discente das faculdades de 
Direito, nos casos previstos”.

Ao Deputado Carlos Abicalil
PROJETO DE LEI Nº 5.888/05 – do Senado 

Federal – Valdir Raupp – (PLS 210/2005) – que “au-
toriza a criação da Universidade Federal Rural de 
Rondônia”.

À Deputada Celcita Pinheiro
PROJETO DE LEI Nº 1.728/03 – do Sr. Coronel 

Alves – que “institui a Semana Nacional do Idoso”.

PROJETO DE LEI Nº 5.970/05 – do Senado 
Federal-Tião Viana – (PLS 255/2005) – que “institui 
o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Al-
zheimer”.

Ao Deputado Chico Alencar
PROJETO DE LEI Nº 5.849/05 – do Senado Fe-

deral – Tião Viana – (PLS 122/2005) – que “institui o 
Dia Nacional da Voz”.

PROJETO DE LEI Nº 5.851/05 – da Comissão 
de Legislação Participativa – (SUG 100/2005) – que 
“declara o Presidente Tancredo de Almeida Neves Pa-
trono da redemocratização brasileira”.

Ao Deputado Colombo
PROJETO DE LEI Nº 1.812/03 – do Sr. Carlos 

Nader – que “acrescenta artigos à Lei nº 6.494, de 07 
de dezembro de 1977, a fim de possibilitar experiên-
cia profissional a quem concluiu cursos de educação 
superior, de ensino médio ou de educação profissional 
de nível médio ou superior”.

Ao Deputado Dr. Heleno
PROJETO DE LEI Nº 5.893/05 – do Sr. Leonar-

do Picciani – que “institui o Dia Nacional do Agente 
Marítimo”.

À Deputada Iara Bernardi
PROJETO DE LEI Nº 5.918/05 – do Sr. Elimar Má-

ximo Damasceno – que “isenta os alunos da educação 
básica de freqüência à disciplina de Educação Sexual 
por motivo de consciência ou de crença religiosa”.

Ao Deputado Ivan Paixão
PROJETO DE LEI Nº 6.120/05 – do Sr. Júlio Re-

decker – que “institui o Dia Nacional do Curtidor, nas 
condições que especifica”

Ao Deputado José Linhares
PROJETO DE LEI Nº 5.916/05 – do Sr. Gilberto 

Nascimento – que “dispõe sobre o reembolso da men-
salidade escolar “.

À Deputada Maria do Rosário
PROJETO DE LEI Nº 5.982/05 – do Sr. Paulo 

Bauer – que “institui o Dia Nacional da Etnia Teuto-
Brasileira”.

PROJETO DE LEI Nº 5.994/05 – do Senado Fe-
deral-Lúcia Vânia – (PLS 223/2005) – que “institui o 
Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil”.

À Deputada Neyde Aparecida
PROJETO DE LEI Nº 6.051/05 – do Sr. Ivo José 

– que “altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que ‘”fixa diretrizes e bases da 
educação nacional””.
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Ao Deputado Onyx Lorenzoni
PROJETO DE LEI Nº 6.046/05 – do Sr. Gonzaga 

Patriota – que “institui o Dia Nacional dos Agentes da 
Autoridade de Trânsito”.

Ao Deputado Osmar Serraglio
PROJETO DE LEI Nº 5.430/05 – do Senado Fe-

deral – Osmar Dias – (PLS 141/2005) – que “denomina 
“Aeroporto de Londrina – Governador José Richa” o 
Aeroporto de Londrina, no Estado do Paraná”. (Apen-
sado: PL 5101/2005)

Ao Deputado Osvaldo Biolchi
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1.940/05 – da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional – (MSC 313/2005) – que “aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
do Estado do Kuaite, assinado em Kuaite, em 23 de 
fevereiro de 2005”.

Ao Deputado Paulo Rubem Santiago
PROJETO DE LEI Nº 5.351/05 – do Senado Fe-

deral – Antônio Carlos Valadares – (PLS 228/2004) 
– que “altera a Lei nº 10.292, de 27 de setembro de 
2001, que denomina Rodovia Governador Mário Covas 
a BR-101, para atribuir novas denominações a trechos 
da rodovia situados no Estado de Sergipe”.

Ao Deputado Professor Irapuan Teixeira
PROJETO DE LEI Nº 4.627/04 – do Sr. Carlos 

Nader – que “”Dispõe sobre o Programa de Alimenta-
ção Escolar da Rede Pública Federal de Ensino.””

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2005. 
– Paulo Delgado, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado João Correia
PROJETO DE LEI Nº 5.091/05 – do Sr. Moacir 

Micheletto – que “institui o Dia Nacional do Engenheiro 
Industrial Madeireiro”.

Ao Deputado Osvaldo Biolchi
PROJETO DE LEI Nº 5.874/05 – do Sr. Elimar 

Máximo Damasceno – que “inscreve o nome de João 
Cândido Felisberto, líder da Revolta da Chibata, no 
Livro dos Heróis da Pátria”.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2005. 
– Paulo Delgado, Presidente.

SEÇÃO II
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Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zé Lima - PP
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Carlos Souza - PP
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PMDB
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz - PP
Anselmo - PT
Eduardo Valverde - PT
Hamilton Casara - PSDB
Marinha Raupp - PMDB
Miguel de Souza - PL
Natan Donadon - PMDB
Nilton Capixaba - PTB

Acre
Chicão Brígido - PMDB
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
João Tota - PP
Júnior Betão - PL
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Ana Alencar - PL
Darci Coelho - PP
Edmundo Galdino - PSDB
Kátia Abreu - PFL

Maurício Rabelo - PL
Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSC
Ronaldo Dimas - PSDB

Maranhão
Albérico Filho - PMDB
Antonio Joaquim - PSDB
César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury - PFL
Costa Ferreira - PSC
Dr. Ribamar Alves - PSB
Gastão Vieira - PMDB
João Castelo - PSDB
Luciano Leitoa - PSB
Neiva Moreira - PDT
Nice Lobão - PFL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Remi Trinta - PL
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PDT

Ceará
Almeida de Jesus - PL
André Figueiredo - PDT
Aníbal Gomes - PMDB
Antenor Naspolini - PSDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Bismarck Maia - PSDB
Eunício Oliveira - PMDB
Gonzaga Mota - PSDB
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo - PSOL
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PSDB
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Átila Lira - PSDB
B. Sá - PSB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Demes - PFL
Nazareno Fonteles - PT
Paes Landim - PTB
Simplício Mário - PT

Rio Grande do Norte
Álvaro Dias - PDT
Betinho Rosado - PFL
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Iberê Ferreira - PSB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB
Domiciano Cabral - PSDB



Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leitão - PL
Lúcia Braga - PMDB
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PSB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Batata - PFL
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PL
Joaquim Francisco - PFL
Jorge Gomes - PSB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PDT
Marcos de Jesus - PFL
Maurício Rands - PT
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PFL
Salatiel Carvalho - PFL

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
Maurício Quintella Lessa - PDT
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PPS

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Ivan Paixão - PPS
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PDT
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL

João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PL
João Leão - PP
Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PSC
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PMDB
Reginaldo Germano - PP
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Alexandre Maia - PMDB
Ana Guerra - PT
Aracely de Paula - PL
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PMDB
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PSB
Carlos Willian - PTC
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PTB
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PPS
Edmar Moreira - PFL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Ibrahim Abi-ackel - PP
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PMDB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PSB
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário Assad Júnior - PSB
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Osmânio Pereira - PTB
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB



Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Sérgio Miranda - PDT
Vadinho Baião - PT
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PV

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
Jair de Oliveira - PMDB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PMDB
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PFL
André Costa - PDT
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Carlos Nader - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Deley - PSC
Dr. Heleno - PSC
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PV
Fernando Gonçalves - PTB
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSB
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMR
Josias Quintal - PSB
Juíza Denise Frossard - PPS
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Márcio Fortes - PSDB
Miro Teixeira - PDT
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Reinaldo Gripp - PL
Renato Cozzolino - PDT
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMR

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Amauri Gasques - PL

Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Ary Kara - PTB
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Chico Sardelli - PV
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PMDB
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Durval Orlato - PT
Edinho Montemor - PSB
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Fernando Estima - PPS
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
Ildeu Araujo - PP
Ivan Valente - PSOL
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PTB
João Batista - PP
João Herrmann Neto - PDT
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Barbieri - PMDB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PP
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PSOL
Paulo Lima - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PP
Professor Luizinho - PT
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Salvador Zimbaldi - PSB
Silvio Torres - PSDB
Telma de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Barelli - PSDB
Wanderval Santos - PL
Xico Graziano - PSDB
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL



Lino Rossi - PP
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Teté Bezerra - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Wellington Fagundes - PL

Distrito Federal
Alberto Fraga - PFL
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PSOL
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
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
Sérgio Caiado - PP
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PPS
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PMDB
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Claudio Rorato - PMDB
Colombo - PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Ricardo Barros - PP

Selma Schons - PT
Takayama - PMDB
Vitorassi - PT

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edinho Bez - PMDB
Edison Andrino - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PFL
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PSDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Afonso Hamm - PP
Alceu Collares - PDT
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 - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
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: Assis Miguel do Couto (PT)
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
Alexandre Maia vaga do PL Claudio Rorato
Gervásio Oliveira Marcelino Fraga
Leandro Vilela Mauro Lopes
Moacir Micheletto Osvaldo Reis
Odílio Balbinotti Pedro Chaves
Waldemir Moka Rose de Freitas
Wilson Cignachi 1 vaga
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Alberto Fraga vaga do PTB

Carlos Batata vaga do PV Betinho Rosado
Carlos Melles Eduardo Sciarra
Enéas Félix Mendonça
Kátia Abreu Francisco Rodrigues
Osvaldo Coelho vaga do PC do B Lael Varella
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) Julio Semeghini

PP
Dilceu Sperafico Afonso Hamm
Francisco Turra Cleonâncio Fonseca vaga do PL

Luis Carlos Heinze Érico Ribeiro
Nélio Dias vaga do S.PART. Nelson Meurer
Zé Lima vaga do PSDB Sérgio Caiado
Zonta

PTB
Carlos Dunga Josué Bengtson
João Lyra Tatico vaga do PL

Nelson Marquezelli (Dep. do PPS ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
PL

Almir Sá vaga do PSDB João Carlos Bacelar
Heleno Silva (Dep. do PP ocupa a vaga)
Wellington Fagundes (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Cezar Silvestri Airton Roveda vaga do PTB

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

Geraldo Thadeu
PSB

Iberê Ferreira vaga do PTB 1 vaga
Luciano Leitoa

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 vaga) Edson Duarte

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 (PSB)
1º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
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
Átila Lins vaga do PSDB Gervásio Oliveira
Lupércio Ramos Marcelo Castro
Natan Donadon

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Anivaldo Vale
1 vaga Hamilton Casara vaga do PP

Zenaldo Coutinho
PP

Agnaldo Muniz Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

Carlos Souza Suely Campos
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB
Fernando Gonçalves 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Júnior Betão Coronel Alves
Miguel de Souza Raimundo Santos

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Janete Capiberibe (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Maria Helena vaga do PPS

PDT
Severiano Alves Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA Vanessa Grazziotin vaga do PSB

PSC
Zequinha Marinho vaga do PTB

Secretário(a): Nilza Maria Ferreira Alves
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
Jorge Bittar Angela Guadagnin
Walter Pinheiro César Medeiros



(Dep. do PL ocupa a vaga) Durval Orlato vaga do PL

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Fernando Ferro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Henrique Afonso
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Mariângela Duarte
(Dep. do PL ocupa a vaga) Vicentinho

Wasny de Roure
PMDB

Adelor Vieira Gastão Vieira
Eunício Oliveira vaga do PT Henrique Eduardo Alves
Gilberto Nascimento Marinha Raupp
Hermes Parcianello Pastor Pedro Ribeiro
Jader Barbalho Wladimir Costa

Marcelo Barbieri (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Pedro Chaves (Dep. do PMR ocupa a vaga)
Pedro Irujo vaga do PL

Takayama
Bloco PFL, PRONA

Corauci Sobrinho Aldir Cabral
Eduardo Sciarra Almir Moura vaga do PMDB

José Mendonça Bezerra vaga do

PTB César Bandeira

José Rocha Davi Alcolumbre
Júlio Cesar Robson Tuma
Vic Pires Franco (Dep. do PL ocupa a vaga)

PSDB
Gustavo Fruet Antonio Joaquim vaga do PTB

Julio Semeghini João Campos
Narcio Rodrigues João Castelo
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado) Lobbe Neto

Manoel Salviano
PP

João Batista vaga do PT Antonio Cruz vaga do PTB

Pedro Corrêa Enivaldo Ribeiro
Ricardo Barros Leodegar Tiscoski
Sandes Júnior Romel Anizio
Vanderlei Assis (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PTB
Iris Simões Arnon Bezerra
Silas Câmara Pastor Reinaldo
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PL
Badu Picanço vaga do PT Amauri Gasques
Carlos Nader vaga do PTB Inaldo Leitão
Maurício Rabelo José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

Raimundo Santos José Santana de Vasconcellos vaga

do PSL

Wanderval Santos vaga do PT (Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PSB
João Mendes de Jesus vaga do PSL Ariosto Holanda
Jorge Gomes vaga do PC do B Salvador Zimbaldi vaga do PP

Luiza Erundina
PDT

Maurício Quintella Lessa Luiz Piauhylino
Miro Teixeira vaga do PT

PC do B
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Inácio Arruda

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

PSL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira

Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 216-6452 A 6458
FAX: 216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: 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 Dr. Rosinha
José Eduardo Cardozo Iara Bernardi
José Mentor Iriny Lopes
Luiz Eduardo Greenhalgh José Pimentel
Maurício Rands Luciano Zica
Nelson Pellegrino Luiz Alberto
Odair Cunha Luiz Couto
Professor Luizinho Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas (Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Albérico Filho
Claudio Rorato Aníbal Gomes
Maria Lúcia Cardoso Ann Pontes
Mendes Ribeiro Filho Eduardo Cunha
Michel Temer Leonardo Picciani
Nelson Trad Mauro Benevides
Osmar Serraglio Mauro Lopes
Paulo Afonso Moraes Souza
Wilson Santiago Pedro Irujo vaga do PL

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMR ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

Antonio Carlos Magalhães Neto André de Paula
Edmar Moreira vaga do PL Coriolano Sales
Ivan Ranzolin Enéas
José Roberto Arruda Laura Carneiro
Luiz Carlos Santos Moroni Torgan
Ney Lopes Mussa Demes
Paulo Magalhães Onyx Lorenzoni
Roberto Magalhães Pauderney Avelino
Robson Tuma vaga do PTB

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
Antonio Cruz vaga do PTB Agnaldo Muniz
Benedito de Lira Celso Russomanno
Darci Coelho Professor Irapuan Teixeira
Ibrahim Abi-ackel Ricardo Barros
João Leão Sandes Júnior
Lino Rossi Sérgio Caiado
Reginaldo Germano

PTB
Edna Macedo Alceste Almeida vaga do PMDB

Jefferson Campos vaga do PMDB Alex Canziani
Paes Landim Ary Kara
Vicente Cascione Cleuber Carneiro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Luiz Antonio Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)



PL
Inaldo Leitão Almeida de Jesus
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Badu Picanço vaga do PTB

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Enio Tatico
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga) Humberto Michiles vaga do PMDB

1 vaga Jaime Martins
Neucimar Fraga vaga do PTB

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PPS

Juíza Denise Frossard Colbert Martins
Roberto Freire Fernando Coruja

PSB
Carlos Mota vaga do PL Alexandre Cardoso
Gonzaga Patriota vaga do PT Isaías Silvestre

Sandra Rosado João Mendes de Jesus vaga do

PL

(Dep. do PC do B ocupa a vaga) Júlio Delgado vaga do PMDB

PDT
Ademir Camilo vaga do PL João Fontes
Alceu Collares Miro Teixeira vaga do PT

Luiz Piauhylino Pompeo de Mattos
Sérgio Miranda vaga do PC do B

Wagner Lago vaga do PTB

PC do B
Jamil Murad vaga do PSB Alice Portugal
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PMR
José Divino vaga do PMDB

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: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra João Grandão
Selma Schons Luiz Bassuma
Simplício Mário Maria do Carmo Lara

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PMDB
Luiz Bittencourt Hermes Parcianello vaga do PT

Paulo Lima Leandro Vilela
Wladimir Costa vaga do PT Max Rosenmann
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMR ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Marcelo Guimarães Filho vaga do PDT Fernando de Fabinho vaga do PPS

Robério Nunes Kátia Abreu
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Marcos de Jesus vaga do PL

1 vaga Zelinda Novaes
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Carlos Sampaio Yeda Crusius
Márcio Fortes (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno Julio Lopes
Pedro Canedo 1 vaga

PTB
Eduardo Seabra Alex Canziani vaga do PDT

Jonival Lucas Junior vaga do Bloco PFL, Neuton Lima

PRONA

Luiz Antonio Fleury Ricardo Izar
Sandro Matos vaga do Bloco PFL, PRONA

PL
Almeida de Jesus Remi Trinta

José Carlos Araújo (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PSB

Givaldo Carimbão João Paulo Gomes da Silva
vaga do PSDB

Júlio Delgado vaga do PPS Paulo Baltazar
PDT

Renato Cozzolino vaga do PMDB (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PMR
José Divino 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 (Dep. do PL ocupa a vaga)

PMDB
Bernardo Ariston Delfim Netto vaga do PP

Carlos Eduardo Cadoca Lupércio Ramos
Edson Ezequiel Wilson Cignachi

1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho Murilo Zauith vaga do PV

Gerson Gabrielli Osório Adriano
Joaquim Francisco vaga do PTB (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSDB
Júlio Redecker Gonzaga Mota
Léo Alcântara vaga do PV Yeda Crusius
Ronaldo Dimas

PP
Ildeu Araujo Dr. Benedito Dias vaga do S.PART.

Sérgio Caiado Nélio Dias
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Romeu Queiroz Armando Monteiro
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) Nelson Marquezelli

PL
Reinaldo Betão Giacobo vaga do PT

1 vaga
PV

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

S.PART.
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

PDT
André Figueiredo vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Luciana Genro vaga do S.PART.

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 Roberto Gouveia
Maria do Carmo Lara Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro Vitorassi

PMDB
Alexandre Santos Zé Gerardo
Marinha Raupp 2 vagas
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto Nice Lobão
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Domiciano Cabral
1 vaga Gustavo Fruet

PP
Afonso Hamm Darci Coelho
Julio Lopes Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto José Chaves
Pedro Fernandes Pastor Frankembergen

Silas Câmara 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 Jorge Gomes

PCdoB
Inácio Arruda vaga do PMDB

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
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: Chico Alencar (PSOL)
Titulares Suplentes

PT
Iriny Lopes Adão Pretto
Luci Choinacki Ana Guerra vaga do Bloco PFL, PRONA

Luiz Alberto vaga do PSDB Luiz Eduardo Greenhalgh
Luiz Couto vaga do PMDB Maria do Rosário
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
(Dep. do PT ocupa a vaga) Bernardo Ariston
2 vagas Chicão Brígido

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

Alberto Fraga vaga do PTB Fernando de Fabinho
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Jairo Carneiro
2 vagas (Dep. do PT ocupa a vaga)

PSDB
Sebastião Madeira Eduardo Barbosa

(Dep. do PT ocupa a vaga) João Almeida
PP

(Dep. do PDT ocupa a vaga) José Linhares
1 vaga Nilton Baiano

PTB
Pastor Reinaldo Alceste Almeida vaga do PMDB

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) (Dep. do PPS ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PL

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Paulo Gouvêa
PPS

1 vaga Geraldo Thadeu vaga do PTB

Roberto Freire
PV

Leonardo Mattos Jovino Cândido
PDT

Mário Heringer vaga do PP

Pompeo de Mattos vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Chico Alencar vaga do PT João Alfredo vaga do PTB

Orlando Fantazzini vaga do PL

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
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: Maria do Rosário (PT)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente: João Correia (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Carlos Abicalil
Iara Bernardi Colombo
Maria do Rosário Fátima Bezerra
Neyde Aparecida Gilmar Machado
Paulo Delgado Walter Pinheiro vaga do PPS

Paulo Rubem Santiago (Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

1 vaga
PMDB

Gastão Vieira Alexandre Maia
João Correia Luiz Bittencourt
João Matos (Licenciado) Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi Paulo Lima

Pastor Pedro Ribeiro (Dep. do PSC ocupa a
vaga)

(Dep. do PPS ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
César Bandeira Osvaldo Coelho
Clóvis Fecury vaga do PP Paulo Magalhães
Murilo Zauith vaga do PTB Roberto Magalhães
Nice Lobão
Onyx Lorenzoni vaga do PL

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSDB

Antenor Naspolini Itamar Serpa
Bonifácio de Andrada vaga do PP Rafael Guerra
Lobbe Neto Thelma de Oliveira
Nilson Pinto

PP
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA José Linhares
Professor Irapuan Teixeira Márcio Reinaldo Moreira
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Zé Lima
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)



PTB
Neuton Lima Elaine Costa
Ricardo Izar Jefferson Campos vaga do PMDB

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga) Jonival Lucas Junior

Kelly Moraes
PL

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Carlos Nader vaga do PC do B

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga) Humberto Michiles

1 vaga Medeiros
Milton Monti

PPS
Geraldo Resende vaga do PSB (Dep. do PT ocupa a 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 (Dep. do PL ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do PL Chico Alencar vaga do PT

PSC
Dr. Heleno vaga do PMDB

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
Nazareno Fonteles Jorge Boeira
Ricardo Berzoini vaga do PSB Paulo Rubem Santiago
Vignatti Tarcísio Zimmermann
Virgílio Guimarães Vadinho Baião
Wasny de Roure

PMDB
Delfim Netto vaga do PP Eliseu Padilha
Eduardo Cunha Michel Temer
Geddel Vieira Lima Nelson Bornier
João Magalhães Odílio Balbinotti

José Priante vaga do PTB (Dep. do PTC ocupa a
vaga)

Marcelino Fraga 1 vaga
Max Rosenmann
Moreira Franco
Pedro Novais vaga do PC do B

Bloco PFL, PRONA
Coriolano Sales vaga do PL Eliseu Resende
Félix Mendonça Júlio Cesar
José Carlos Machado Rodrigo Maia
Luiz Carreira Ronaldo Caiado
Mussa Demes vaga do PL

Osório Adriano
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
Enivaldo Ribeiro vaga do PL Benedito de Lira
Francisco Dornelles Carlos Souza
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Feu Rosa vaga do PL

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga) Zonta

PTB

Armando Monteiro (Dep. do PPS ocupa a
vaga)

José Militão 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(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 Geraldo Thadeu vaga do PTB

Nelson Proença
PSB

(Dep. do PT ocupa a vaga) Beto Albuquerque
PDT

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga) Ademir Camilo vaga do PL

André Figueiredo
Sérgio Miranda vaga do PC do B

PC do B

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

PTC
Carlos Willian vaga do PMDB

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
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
Vitorassi José Mentor
2 vagas Sigmaringa Seixas

Virgílio Guimarães
PMDB

Aníbal Gomes vaga do PTB João Correia vaga do PTB

Asdrubal Bentes vaga do PL João Magalhães
Fernando Lopes Marcelino Fraga
Mauro Benevides (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Olavo Calheiros

Bloco PFL, PRONA
Aldir Cabral José Carlos Machado
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Pauderney Avelino
1 vaga Rodrigo Maia

PSDB
Eduardo Paes João Almeida
Manoel Salviano Luiz Carlos Hauly
Paulo Bauer vaga do Bloco PFL, PRONA

PP
Francisco Garcia Luis Carlos Heinze
Simão Sessim 1 vaga

PTB
Elaine Costa Iris Simões

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PL



(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Wellington Roberto
1 vaga 1 vaga

PPS
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Alexandre Cardoso B. Sá vaga do PPS

Pastor Francisco Olímpio vaga do PDT Barbosa Neto vaga do PDT

Paulo Baltazar
PDT

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Renato Cozzolino vaga do PMDB

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
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
Ivo José vaga do PPS Vadinho Baião
Leonardo Monteiro (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Selma Schons

PMDB
Albérico Filho Olavo Calheiros
Almerinda de Carvalho 2 vagas
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
Vilmar Rocha Laura Carneiro
1 vaga 1 vaga

PSDB
Antenor Naspolini 2 vagas
1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro 2 vagas
João Leão vaga do PL

1 vaga
PTB

Pastor Reinaldo 2 vagas
1 vaga

PL
Jaime Martins 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Luiza Erundina 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
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
Leonardo Monteiro Luiz Sérgio
Luciano Zica Mauro Passos
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Selma Schons

PMDB
(Dep. do PTC ocupa a vaga) Almerinda de Carvalho
(Dep. do PV ocupa a vaga) Max Rosenmann
1 vaga Teté Bezerra

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PV ocupa a vaga) Gervásio Silva
(Dep. do PL ocupa a vaga) Joaquim Francisco vaga do PTB

Luiz Carreira
PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame Affonso Camargo
(Dep. do PV ocupa a vaga) Vicente Arruda vaga do PL

Xico Graziano
PP

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PTB
Kelly Moraes Paes Landim
Sandro Matos Vicente Cascione vaga do PP

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PL
Jorge Pinheiro Wellington Fagundes
Luciano Castro (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Oliveira Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

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

PSOL
Babá vaga do PP

João Alfredo vaga do PT

PTC
Carlos Willian 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 Hélio Esteves
Fernando Ferro Ivo José
Luiz Bassuma João Magno
Luiz Sérgio Vander Loubet

Mauro Passos (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

PMDB
Albérico Filho Alexandre Santos
Marcello Siqueira André Zacharow vaga do PSB

Rose de Freitas Edinho Bez
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Marinha Raupp
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Moreira Franco

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado vaga do PC do B Aroldo Cedraz
Gervásio Silva Gerson Gabrielli
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Luiz Carlos Santos
2 vagas Pauderney Avelino

PSDB
Helenildo Ribeiro João Almeida



Nicias Ribeiro Ronaldo Dimas
Paulo Feijó 1 vaga

PP
João Pizzolatti Dilceu Sperafico vaga do PTB

João Tota Francisco Appio
Nelson Meurer Reginaldo Germano
Romel Anizio vaga do PDT Simão Sessim vaga do PTB

Vadão Gomes
PTB

Marcus Vicente Edna Macedo
Osmânio Pereira (Dep. do PP ocupa a vaga)
Tatico vaga do PL (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PL
Aracely de Paula Maurício Rabelo

José Santana de Vasconcellos (Dep. do PSC ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a
vaga)

PPS
Airton Roveda vaga do Bloco PFL, PRONA 1 vaga
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
B. Sá vaga do PPS Edinho Montemor vaga do PL

Renato Casagrande Josias Quintal vaga do PMDB

Salvador Zimbaldi vaga do PTB (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) André Costa vaga do PT

1 vaga
PC do B

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga) 1 vaga

PSC
Dr. Heleno vaga do PMDB Deley vaga do PL

Pastor Amarildo vaga do PMDB

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
Mariângela Duarte José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão Paulo Delgado
Terezinha Fernandes Zico Bronzeado
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
André Zacharow vaga do PSB Edinho Bez
Edison Andrino Edson Ezequiel
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Paulo Afonso
(Dep. do PL ocupa a vaga) Takayama
(Dep. do PMR ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
André de Paula Antonio Carlos Magalhães Neto
Aroldo Cedraz Carlos Melles
Francisco Rodrigues Robério Nunes vaga do PTB

Jairo Carneiro Vilmar Rocha
Marcos de Jesus vaga do PP (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Antonio Carlos Mendes Thame
Hamilton Casara vaga do PL Luiz Carlos Hauly

Itamar Serpa Paulo Bauer vaga do PTB

João Castelo Zulaiê Cobra
PP

Feu Rosa Francisco Dornelles
Vadão Gomes Jair Bolsonaro
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) João Tota

PTB
Arnon Bezerra Jackson Barreto
Pastor Frankembergen (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Almir Sá
Ricardo Rique vaga do PMDB Medeiros
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Miguel de Souza
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Rogério Teófilo vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB

João Paulo Gomes da Silva vaga

do PL Júlio Delgado vaga do PPS

Marcondes Gadelha vaga do PTB Luiza Erundina
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PDT
André Costa vaga do PT Maurício Quintella Lessa
João Herrmann Neto vaga do PMDB

Neiva Moreira
PC do B

Socorro Gomes Perpétua Almeida
PV

Fernando Gabeira vaga do PMDB

PSOL
Maninha vaga do PT Ivan Valente vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PMR
Vieira Reis 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 (PFL)
3º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Paulo Pimenta Antonio Carlos Biscaia
Paulo Rubem Santiago Luiz Couto
1 vaga Nelson Pellegrino

PMDB
Cabo Júlio (Dep. do PL ocupa a vaga)
Gilberto Nascimento 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Edmar Moreira vaga do PL

Moroni Torgan Laura Carneiro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vic Pires Franco

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Zulaiê Cobra

PP
Jair Bolsonaro vaga do Bloco PFL, PRONA Ricardo Barros
Lino Rossi (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Reginaldo Germano

PTB



(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) Luiz Antonio Fleury

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Pastor Reinaldo
PL

Coronel Alves Almir Sá vaga do PMDB

Wanderval Santos Neucimar Fraga
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

Raul Jungmann Juíza Denise Frossard
PSB

Josias Quintal vaga do PMDB Givaldo Carimbão
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Enio Bacci vaga do PSB

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do PTB

PSOL
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
Dr. Rosinha Nazareno Fonteles vaga do PL

Durval Orlato Selma Schons
Guilherme Menezes Telma de Souza
Henrique Fontana (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Roberto Gouveia (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

1 vaga
PMDB

Almerinda de Carvalho Jair de Oliveira
Benjamin Maranhão Lúcia Braga
Chicão Brígido Marcelo Castro
Darcísio Perondi Waldemir Moka
Jorge Alberto (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Teté Bezerra (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Elimar Máximo Damasceno Celcita Pinheiro
Laura Carneiro José Mendonça Bezerra
Zelinda Novaes Roberto Brant vaga do PT

(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Antonio Joaquim vaga do PTB Eduardo Paes
Eduardo Barbosa Walter Barelli
Rafael Guerra 1 vaga
Thelma de Oliveira

PP
Dr. Benedito Dias Feu Rosa
José Linhares Pedro Corrêa
Nilton Baiano vaga do Bloco PFL, PRONA Vanderlei Assis
Suely Campos

PTB

Arnaldo Faria de Sá Homero Barreto (Licenciado) vaga

do PMDB

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Milton Cardias
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Osmânio Pereira

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PL

Amauri Gasques Jorge Pinheiro

Reinaldo Gripp (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Remi Trinta (Dep. do PT ocupa a vaga)

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

Geraldo Thadeu Ivan Paixão
PSB

Dr. Ribamar Alves Carlos Mota vaga do PL

Jorge Gomes
Marcondes Gadelha vaga do PTB

Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Manato Mário Heringer

PC do B
Jandira Feghali Jamil Murad

PV
1 vaga Fernando Gabeira

PSOL
Maninha vaga do PT

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 Paulo Lima vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

José Carlos Aleluia Laura Carneiro
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSDB
Átila Lira Eduardo Barbosa
Carlos Alberto Leréia Narcio Rodrigues
Walter Barelli 1 vaga

PP
Érico Ribeiro Pedro Canedo
Pedro Henry 1 vaga

PTB
Jovair Arantes Arnaldo Faria de Sá

Milton Cardias Homero Barreto (Licenciado) vaga do

Bloco PFL, PRONA

Ricarte de Freitas
PL

Enio Tatico Sandro Mabel
Medeiros 1 vaga

PPS
Cláudio Magrão 1 vaga

PSB
Isaías Silvestre Pastor Francisco Olímpio

PDT
João Fontes Alceu Collares



PCdoB
Daniel Almeida vaga do Bloco PFL,

PRONA Alice Portugal vaga do PMDB

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 (PSDB)
3º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado Mariângela Duarte
Ivo José Orlando Desconsi
Vadinho Baião Simplício Mário

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Edison Andrino vaga do PPS

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Luiz Bittencourt

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

Claudio Cajado Eduardo Sciarra vaga do PMDB

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Fábio Souto
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho vaga do

PDT

PSDB
Alberto Goldman Hamilton Casara vaga do PL

Antonio Cambraia Jutahy Junior
Bismarck Maia vaga do PPS Silvio Torres
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PP
Márcio Reinaldo Moreira Ildeu Araujo
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Pedro Henry

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB José Militão
Alex Canziani vaga do PP Jovair Arantes
Cleuber Carneiro vaga do PL Marcus Vicente vaga do PL

José Chaves Philemon Rodrigues vaga do PMDB

Josué Bengtson
Ricarte de Freitas vaga do Bloco PFL, PRONA

PL
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Estima vaga do PSB (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSB
Edinho Montemor vaga do PL Dr. Ribamar Alves
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PDT

André Figueiredo (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 216-6831 / 6832 / 6833

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Mário Assad Júnior (PSB)
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 Vitorassi
(Dep. do PL ocupa a vaga) Zezéu Ribeiro

PMDB
Edinho Bez Alexandre Santos
Eliseu Padilha Átila Lins
Jair de Oliveira Marcello Siqueira
Marcelo Castro vaga do PPS Pedro Chaves

Mauro Lopes (Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

Nelson Bornier
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 Marcelo Teixeira vaga do PMDB

Domiciano Cabral Narcio Rodrigues
(Dep. do PV ocupa a vaga) Paulo Feijó

Silvio Torres
PP

Francisco Appio João Leão vaga do PL

Leodegar Tiscoski João Tota
Mário Negromonte Sandes Júnior

(Dep. do PL ocupa a vaga)
PTB

Ary Kara Carlos Dunga
Homero Barreto (Licenciado) Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Romeu Queiroz

PL
Chico da Princesa vaga do Bloco PFL, PRONA Aracely de Paula
Giacobo Oliveira Filho vaga do PP

Humberto Michiles vaga do PT Reinaldo Betão

Milton Monti vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do PP ocupa a
vaga)

Neucimar Fraga vaga do PC do B

Wellington Roberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Geraldo Thadeu

PSB
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Mário Assad Júnior vaga do PL

PDT
1 vaga 1 vaga

PC do B
(Dep. do PL ocupa a vaga) Jandira Feghali

PV
Vittorio Medioli vaga do PSDB

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 (PSOL)
Titulares Suplentes



PT
José Pimentel Dra. Clair
Paulo Delgado Henrique Fontana
Rubens Otoni Luci Choinacki
Tarcísio Zimmermann Paulo Pimenta
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PFL
Fábio Souto Robério Nunes
Ney Lopes (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Pauderney Avelino 3 vagas
Ronaldo Caiado
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer Bernardo Ariston
Edson Ezequiel Moacir Micheletto
Max Rosenmann 2 vagas
Silas Brasileiro (Licenciado)

PSDB

Alberto Goldman Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)

Antonio Carlos Mendes Thame Luiz Carlos Hauly
Antonio Carlos Pannunzio Nilson Pinto
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Francisco Turra Vadão Gomes
Marcos Abramo vaga do PFL

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Arnon Bezerra

Paes Landim vaga do PFL

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Humberto Michiles
1 vaga 1 vaga

PSB
Alexandre Cardoso Janete Capiberibe
João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL Renato Casagrande

Luiza Erundina
PPS

Nelson Proença Fernando Coruja
PDT

Severiano Alves Manato
PC do B

Jamil Murad Inácio Arruda
PRONA

1 vaga Elimar Máximo Damasceno
PSOL

Maninha vaga do PT Ivan Valente vaga do PT

Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROPOR DIRETRIZES
E NORMAS LEGAIS RELATIVAS AO TRATAMENTO A SER
DADO AOS ARQUIVOS GOVERNAMENTAIS DADOS COMO

CONFIDENCIAIS, RESERVADOS E/OU SECRETOS, BEM
COMO PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS E

LEGISLAÇÃO EXISTENTES SOBRE O MESMO ASSUNTO.
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh

PMDB
Mauro Benevides

PFL
Vilmar Rocha

PTB
Vicente Cascione

PL
Lincoln Portela

PDT
Mário Heringer
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO DE
PROJETOS E AÇÕES COM VISTAS À TRANSPOSIÇÃO E À

INTEGRAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS PARA A
REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO.

Presidente: José Carlos Machado (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Marcondes Gadelha (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Zezéu Ribeiro
Fernando Ferro 5 vagas
José Pimentel
Josias Gomes
Luiz Couto
Nazareno Fonteles

PFL
Fernando de Fabinho (Dep. do PDT ocupa a vaga)
José Carlos Machado (Dep. do PTB ocupa a vaga)
José Rocha 3 vagas
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho

PMDB
Benjamin Maranhão Aníbal Gomes
Henrique Eduardo Alves (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Jorge Alberto 2 vagas
Marcelo Castro

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Bosco Costa
Helenildo Ribeiro Eduardo Barbosa
Manoel Salviano Gonzaga Mota
1 vaga João Castelo

PP
Benedito de Lira Mário Negromonte
Cleonâncio Fonseca Nélio Dias
Enivaldo Ribeiro 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Carlos Dunga
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Paes Landim vaga do PFL

1 vaga
PL

Almeida de Jesus 2 vagas
Heleno Silva

PSB
B. Sá vaga do PPS Isaías Silvestre
Gonzaga Patriota Luciano Leitoa vaga do PDT

Marcondes Gadelha vaga do PTB Sandra Rosado vaga do PMDB

Pastor Francisco Olímpio 1 vaga
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Colbert Martins
PDT

Severiano Alves João Fontes vaga do PFL

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PC do B



Daniel Almeida 1 vaga
PV

Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DEBATER E
EXAMINAR A GESTÃO DO FUNCAFÉ, A EFETIVIDADE E A

EFICIÊNCIA DA GESTÃO DO CDPC NAS POLÍTICAS
PÚBLICAS E PRIVADAS DO SETOR, BEM COMO AVALIAR
MODELOS ADMINISTRATIVOS ALTERNATIVOS E PROPOR

MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA APERFEIÇOAR A
LEGISLAÇÃO DO SETOR.

Presidente: Odair Cunha (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Ivo José Eduardo Valverde
Leonardo Monteiro 3 vagas
Luiz Eduardo Greenhalgh
Odair Cunha

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Marcello Siqueira José Priante
Mauro Lopes 2 vagas
Moacir Micheletto

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Coriolano Sales
Eduardo Sciarra Kátia Abreu
Roberto Brant Paulo Magalhães

PSDB
Xico Graziano 2 vagas
Yeda Crusius

PP
Dilceu Sperafico Nilton Baiano
Romel Anizio 1 vaga

PTB
José Militão Osmânio Pereira
Nelson Marquezelli Romeu Queiroz
Tatico vaga do PL

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) José Santana de Vasconcellos
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Neucimar Fraga

PPS
Geraldo Thadeu Geraldo Resende

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga
Mário Assad Júnior vaga do PL

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Inácio Arruda Daniel Almeida

PV
Chico Sardelli 1 vaga
Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6235/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 002-A, DE
2003, QUE "ACRESCENTA ARTIGOS 90 E 91 AO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
POSSIBILITANDO QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS
REQUISITADOS OPTEM PELA ALTERAÇÃO DE SUA

LOTAÇÃO FUNCIONAL DO ÓRGÃO CEDENTE PARA O
ÓRGÃO CESSIONÁRIO".

Presidente: Reinaldo Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
2º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Philemon Rodrigues (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Iara Bernardi
Wasny de Roure 5 vagas
Zé Geraldo
3 vagas

PMDB

Cabo Júlio vaga do PSC (Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Marcelo Castro 4 vagas
Mauro Benevides
Osvaldo Reis
Wilson Santiago
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Gervásio Silva 4 vagas
Laura Carneiro
Vilmar Rocha
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
Érico Ribeiro Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte Vadão Gomes
Pedro Corrêa 1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Itamar Serpa
Nicias Ribeiro João Campos
Zenaldo Coutinho 1 vaga

PTB
Jovair Arantes Jefferson Campos vaga do PMDB

Nelson Marquezelli José Militão
Philemon Rodrigues 2 vagas

Bloco PL, PSL
Júnior Betão Almeida de Jesus
Reinaldo Betão Luciano Castro
Ricardo Rique Medeiros

PPS
Geraldo Thadeu Ivan Paixão

PSB
Gonzaga Patriota Luciano Leitoa
Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Pompeo de Mattos Alceu Collares
Sérgio Miranda vaga do PC do B Renato Cozzolino vaga do PSC

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PSC

Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO, Nº 3-A, DE

1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSIÇÕES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LHES

NOVO PERÍODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS.



Presidente: Affonso Camargo (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
José Eduardo Cardozo Luiz Couto
Paulo Delgado Maria do Carmo Lara
Rubens Otoni 4 vagas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas

PFL
André de Paula Davi Alcolumbre vaga do PDT

Eduardo Sciarra Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro Rodrigo Maia
Mendonça Prado (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
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo Antonio Carlos Pannunzio
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Bonifácio de Andrada
Rafael Guerra Bosco Costa
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho

PP
Enivaldo Ribeiro Leodegar Tiscoski
Pedro Corrêa Mário Negromonte
Romel Anizio 1 vaga

PTB
Jefferson Campos vaga do PMDB Arnaldo Faria de Sá
Vicente Cascione Luiz Antonio Fleury
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Carlos Nader vaga do PFL

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Oliveira Filho
1 vaga

PSB
João Paulo Gomes da Silva vaga do PL 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT

Manato (Dep. do PFL ocupa a
vaga)

PC do B
Renildo Calheiros 1 vaga

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): Ana Lucia R. Marques
Local: Anexo II Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 261-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 007-A, DE

2003, QUE "ALTERA O INCISO II DO ART. 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PERMITINDO A CONTRATAÇÃO,

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROCESSO

SELETIVO PÚBLICO".
Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Ademir Camilo (PDT)

2º Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
Relator: Walter Pinheiro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Eduardo Valverde
Henrique Fontana Guilherme Menezes
José Pimentel Roberto Gouveia
Maurício Rands Selma Schons
Neyde Aparecida Simplício Mário
Walter Pinheiro Terezinha Fernandes

PMDB
Almerinda de Carvalho Leandro Vilela
Benjamin Maranhão 4 vagas
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Teté Bezerra

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro Marcos de Jesus vaga do PL

Fernando de Fabinho 4 vagas
Luiz Carreira
Robério Nunes

PSDB
Domiciano Cabral Eduardo Barbosa
Rafael Guerra João Campos
Sebastião Madeira 1 vaga

PP
Mário Negromonte Dr. Benedito Dias
Pedro Corrêa Érico Ribeiro
Vadão Gomes 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
Pedro Fernandes Jovair Arantes
1 vaga 1 vaga

PL
Amauri Gasques Neucimar Fraga
(Dep. do PDT ocupa a
vaga) Remi Trinta

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

PPS
Geraldo Resende Ivan Paixão

PSB
Carlos Mota vaga do PL Jorge Gomes
Dr. Ribamar Alves

PDT
Ademir Camilo vaga do PL Dr. Rodolfo Pereira
Mário Heringer

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54-A, DE

1999, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(DISPONDO QUE O PESSOAL EM EXERCÍCIO QUE NÃO
TENHA SIDO ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO,
ESTÁVEL OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO

TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO À MEDIDA QUE VAGAREM OS
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)



Titulares Suplentes
PT

Carlos Abicalil 6 vagas
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann
1 vaga

PFL

Laura Carneiro Antonio Carlos Magalhães
Neto

Ney Lopes José Roberto Arruda
(Dep. do PL ocupa a vaga) 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Adelor Vieira
Leonardo Picciani 3 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Zenaldo Coutinho
Hamilton Casara 3 vagas
Helenildo Ribeiro
1 vaga

PP
Agnaldo Muniz vaga do PPS Nilton Baiano
Feu Rosa Zé Lima
Nélio Dias 1 vaga
Sandes Júnior
Vanderlei Assis vaga do PFL

PTB
Eduardo Seabra Philemon Rodrigues
Jefferson Campos vaga do PMDB 1 vaga
1 vaga

PL
João Carlos Bacelar vaga do PFL Medeiros
Luciano Castro Wellington Fagundes
1 vaga

PSB
Gonzaga Patriota 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga) Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Pompeo de Mattos

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58-A, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A CONVALIDAÇÃO DE
ALIENAÇÕES DE TERRAS PROCEDIDAS PELOS ESTADOS

NA FAIXA DE FRONTEIRA".
Presidente: João Grandão (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Hélio Esteves
João Grandão Zico Bronzeado
José Eduardo Cardozo 4 vagas

Nilson Mourão
Vignatti
1 vaga

PMDB
Gervásio Oliveira vaga do PDT Darcísio Perondi
Osmar Serraglio João Matos (Licenciado)
Teté Bezerra Lupércio Ramos vaga do PPS

Waldemir Moka Moacir Micheletto
(Dep. do PTB ocupa a
vaga) Nelson Trad

1 vaga 1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Francisco Rodrigues Ronaldo Caiado
Murilo Zauith 3 vagas
Onyx Lorenzoni

PP
Cleonâncio Fonseca vaga do PV José Janene
Luis Carlos Heinze vaga do PSB 2 vagas
Mário Negromonte
Pedro Henry
Zonta vaga do PSC

1 vaga
PSDB

Antonio Carlos Mendes
Thame Helenildo Ribeiro

Júlio Redecker Manoel Salviano
Thelma de Oliveira Nicias Ribeiro

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Iris Simões
Nelson Marquezelli Silas Câmara
Ricarte de Freitas 1 vaga
1 vaga

Bloco PL, PSL
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

2 vagas (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Colbert Martins (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL Barbosa Neto

(Dep. do PP ocupa a vaga) João Paulo Gomes da Silva vaga do Bloco PL,

PSL

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga) Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC
(Dep. do PP ocupa a vaga) Zequinha Marinho

PV
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-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 (PMR)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Eduardo Valverde 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL

Coriolano Sales Antonio Carlos Magalhães
Neto

Edmar Moreira vaga do PL (Dep. do PTB ocupa a vaga)
José Roberto Arruda 3 vagas
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Marcelino Fraga Ann Pontes
Nelson Trad Osmar Serraglio
(Dep. do PMR ocupa a vaga) 2 vagas
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 Antonio Cruz vaga do PTB

Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Dilceu Sperafico
1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury Paes Landim vaga do PFL

Vicente Cascione (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PL

(Dep. do PFL ocupa a vaga) José Santana de
Vasconcellos

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Raimundo Santos
PSB

Mário Assad Júnior vaga do PL 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Wagner Lago Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho Marcelo Ortiz

PSOL
João Alfredo vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 101-A, DE

2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 57 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A REELEIÇÃO
DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL).
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2º Vice-Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Devanir Ribeiro
José Pimentel Fernando Ferro
Luiz Sérgio Neyde Aparecida
Professor Luizinho Nilson Mourão
Rubens Otoni 2 vagas
1 vaga

PMDB
Fernando Diniz Almerinda de Carvalho
Gastão Vieira Aníbal Gomes
Jader Barbalho Átila Lins vaga do PPS

Nelson Trad Pastor Pedro Ribeiro
1 vaga Wilson Santiago

Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA

Laura Carneiro Ney Lopes
Moroni Torgan Rodrigo Maia
Robério Nunes 2 vagas
Vic Pires Franco

PP
Benedito de Lira Feu Rosa
Leodegar Tiscoski Romel Anizio
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Bismarck Maia
Jutahy Junior Bosco Costa
Luiz Carlos Hauly Carlos Alberto Leréia

PTB
José Múcio Monteiro Iris Simões
Paes Landim Jovair Arantes
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Medeiros
Sandro Mabel 2 vagas
1 vaga

PPS

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
Jorge Gomes 1 vaga

PDT
Álvaro Dias Mário Heringer
João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSC
Pastor Amarildo vaga do PTB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 106-A, DE

1999, QUE "SUPRIME O § 7º DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (SUPRIMINDO O DISPOSITIVO QUE TORNA

INELEGÍVEL, NO TERRITÓRIO DE JURISDIÇÃO DO TITULAR,
CÔNJUGE E OS PARENTES CONSANGÜÍNEOS OU AFINS,



DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DE GOVERNADOR E DE
PREFEITO).

Presidente: Alceu Collares (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: André de Paula (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro Ana Guerra
Henrique Afonso Rubens Otoni
José Mentor 4 vagas
Paulo Delgado
Zico Bronzeado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho 5 vagas
Cezar Schirmer
Hermes Parcianello
Mauro Benevides
Mauro Lopes

Bloco PFL, PRONA
André de Paula 4 vagas
Ney Lopes
Roberto Magalhães
Vic Pires Franco

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Sebastião Madeira Zenaldo Coutinho
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Benedito de Lira 3 vagas
Leodegar Tiscoski
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Paes Landim
Cleuber Carneiro 2 vagas
Luiz Antonio Fleury

PL
Almeida de Jesus (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Badu Picanço (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Inaldo Leitão (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Coruja 1 vaga

PSB
Janete Capiberibe Edinho Montemor vaga do PL

João Mendes de Jesus vaga do PL

1 vaga
PDT

Alceu Collares Ademir Camilo vaga do PL

Wagner Lago vaga do PP Luiz Piauhylino
PC do B

Perpétua Almeida Jamil Murad
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216.6206
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE
1995, QUE "MODIFICA O PARÁGRAFO 4º DO ART. 225 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUINDO O CERRADO NA
RELAÇÃO DOS BIOMAS CONSIDERADOS PATRIMÔNIO

NACIONAL".
Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)

2º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Neyde Aparecida (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Zezéu Ribeiro
João Grandão 5 vagas
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL
Celcita Pinheiro Eliseu Resende
José Roberto Arruda Lael Varella
Vilmar Rocha Ronaldo Caiado
2 vagas 2 vagas

PMDB
Aníbal Gomes 4 vagas
Fernando Diniz
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

PSDB
Carlos Alberto Leréia Hamilton Casara
Professora Raquel Teixeira (Licenciado) João Campos
Ronaldo Dimas 2 vagas
Thelma de Oliveira

PP
Pedro Canedo Carlos Souza
Romel Anizio Sandes Júnior
Zé Lima Sérgio Caiado

PTB
Ricarte de Freitas 2 vagas
Sandro Matos

PL
Jaime Martins Jorge Pinheiro
Maurício Rabelo Raimundo Santos

PSB
Janete Capiberibe 2 vagas
1 vaga

PPS
Geraldo Resende Colbert Martins

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA

1 vaga Elimar Máximo
Damasceno

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 138, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DA JUVENTUDE".

Presidente: Júnior Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
3º Vice-Presidente: Zonta (PP)
Relator: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT
Ivo José Carlos Abicalil
Reginaldo Lopes João Grandão
Roberto Gouveia Maurício Rands
Selma Schons 3 vagas



Vignatti
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Benjamin Maranhão 5 vagas
Leandro Vilela
Marcelino Fraga
Marinha Raupp
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Clóvis Fecury
Davi Alcolumbre
Laura Carneiro

PSDB
Eduardo Barbosa Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto João Campos
1 vaga Thelma de Oliveira

PP
Sandes Júnior Ildeu Araujo
Zonta Julio Lopes
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PTB
Carlos Dunga (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Kelly Moraes 2 vagas
1 vaga

PL
Júnior Betão Humberto Michiles
Reinaldo Betão Paulo Gouvêa
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Fagundes

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
João Mendes de Jesus vaga do PL Barbosa Neto
Luciano Leitoa Marcondes Gadelha vaga do PTB

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
André Figueiredo
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 157-A, DE

2003, DO SR. LUIZ CARLOS SANTOS, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA DE REVISÃO CONSTITUCIONAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia 6 vagas
Luiz Bassuma
Mariângela Duarte
Odair Cunha
2 vagas

PMDB
Albérico Filho Mendes Ribeiro Filho
Eliseu Padilha Nelson Trad
Mauro Benevides 3 vagas
Michel Temer
Moreira Franco

Bloco PFL, PRONA

Luiz Carlos Santos Edmar Moreira vaga do PL

Paulo Magalhães Pauderney Avelino
Roberto Magalhães 3 vagas
Vilmar Rocha

PSDB
Bonifácio de Andrada Vicente Arruda
Bosco Costa 2 vagas
Zenaldo Coutinho

PP
Agnaldo Muniz Antonio Cruz
Darci Coelho Sérgio Caiado
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PTB
Paes Landim 3 vagas
Vicente Cascione
1 vaga

PL
Inaldo Leitão Carlos Nader
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PPS
Nelson Proença Rogério Teófilo

PSB
João Paulo Gomes da Silva vaga

do PL Carlos Mota vaga do PL

Sandra Rosado 1 vaga
PDT

Ademir Camilo vaga do PL Alceu Collares
Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho
Secretário(a): -

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: Dimas Ramalho (PPS)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Kátia Abreu (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Assis Miguel do Couto
João Grandão César Medeiros
José Eduardo Cardozo 4 vagas
Luciano Zica
Mauro Passos
Walter Pinheiro

PMDB
Almerinda de Carvalho Cabo Júlio vaga do PSC

Darcísio Perondi 5 vagas
Jorge Alberto
Nelson Trad
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
José Rocha 4 vagas
Kátia Abreu
Laura Carneiro
Ronaldo Caiado

PP



Nelson Meurer Reginaldo Germano
Simão Sessim Vanderlei Assis
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Nilson Pinto Carlos Alberto Leréia
Walter Feldman (Licenciado) Julio Semeghini
1 vaga Narcio Rodrigues

PTB
Iris Simões 3 vagas
Jefferson Campos vaga do PMDB

Romeu Queiroz
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Almir Sá
Remi Trinta Ricardo Rique
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PPS
Dimas Ramalho Ivan Paixão

PSB
Isaías Silvestre Pastor Francisco Olímpio
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL, PSL

Salvador Zimbaldi vaga do PTB

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC

Costa Ferreira (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Dr. Heleno vaga do PP

PV
Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - s/ 170-A
Telefones: 216.6209
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 200-A, DE
2003, QUE "ALTERA O ART. 89 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE
RONDÔNIA AOS QUADROS DA UNIÃO".

Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PFL)
3º Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
Relator: Agnaldo Muniz (PP)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo 6 vagas
Eduardo Valverde
Fernando Ferro
Hélio Esteves
Zé Geraldo
Zico Bronzeado

PMDB
Leonardo Picciani Gervásio Oliveira vaga do PDT

Marcelo Barbieri Lupércio Ramos vaga do PPS

Marinha Raupp 5 vagas
Natan Donadon
Osvaldo Reis

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre 4 vagas
Francisco Rodrigues
Kátia Abreu
Pauderney Avelino

PSDB
Antenor Naspolini 3 vagas
Carlos Alberto Leréia

Hamilton Casara vaga do PL

1 vaga
PP

Agnaldo Muniz Celso Russomanno
Darci Coelho 2 vagas
Pedro Corrêa

PTB
Eduardo Seabra Homero Barreto (Licenciado)
Josué Bengtson vaga do PV Pedro Fernandes
Pastor Frankembergen Philemon Rodrigues
1 vaga

PL
Coronel Alves Inaldo Leitão
Miguel de Souza Luciano Castro
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Gonzaga Patriota Carlos Mota vaga do PL

Maria Helena vaga do PPS Luciano Leitoa
PDT

Dr. Rodolfo Pereira (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PC do B

Perpétua Almeida 1 vaga
PV

(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216-6216/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215-A, DE

2003, QUE "ACRESCENTA O § 3º AO ART. 42 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DISPÕE SOBRE OS

MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS" (POSSIBILITANDO AOS MILITARES DOS
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A

ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGO DE PROFESSOR,
CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO OU DE CARGO PRIVATIVO

DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE).
Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
2º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Odair Cunha (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia 6 vagas
José Eduardo Cardozo
Maria do Carmo Lara
Odair Cunha
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Gilberto Nascimento Darcísio Perondi
João Correia Gervásio Oliveira vaga do PDT

Jorge Alberto 4 vagas
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion 4 vagas
Alberto Fraga vaga do PTB

Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado
1 vaga

PSDB
Bismarck Maia Carlos Sampaio
Carlos Alberto Leréia João Campos
Luiz Carlos Hauly Vicente Arruda



PP
Agnaldo Muniz Darci Coelho
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Ildeu Araujo
1 vaga 1 vaga

PTB
Pastor Reinaldo 3 vagas
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PL
Coronel Alves Luciano Castro
Jorge Pinheiro Remi Trinta
Ricardo Rique 1 vaga

PPS
Colbert Martins 1 vaga
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Givaldo Carimbão
1 vaga

PDT

Álvaro Dias (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 228-A, 255,
285 E 293, DE 2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO

NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Devanir Ribeiro
Jorge Bittar José Pimentel
José Mentor Nilson Mourão
Paulo Bernardo (Licenciado) Paulo Delgado
Virgílio Guimarães Paulo Pimenta
Walter Pinheiro Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro 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 (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PMDB
Delfim Netto vaga do PP Ann Pontes
Eduardo Cunha Benjamin Maranhão
Henrique Eduardo Alves José Priante
Lupércio Ramos vaga do PPS Luiz Bittencourt
Osmar Serraglio Wilson Santiago
Pedro Chaves
Pedro Novais

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame

Luiz Carlos Hauly Gonzaga Mota
Walter Feldman (Licenciado) Paulo Bauer vaga do PFL

Zenaldo Coutinho Ronaldo Dimas
Yeda Crusius

PP
Francisco Dornelles Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Feu Rosa
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Professor Irapuan Teixeira

PTB
Armando Monteiro Jackson Barreto
José Militão Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Vicente Cascione

PL
Miguel de Souza Humberto Michiles
Raimundo Santos Jaime Martins
Sandro Mabel 1 vaga

PSB
Beto Albuquerque Barbosa Neto
Renato Casagrande Gonzaga Patriota

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Manato Dr. Rodolfo Pereira
Sérgio Miranda vaga do PC do B João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Daniel Almeida

PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 272-A, DE

2000, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I
DO ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO E ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO".

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Leonardo Monteiro (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Nilson Mourão 5 vagas
Paulo Delgado
Zé Geraldo vaga do PMDB

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Fernando Lopes Átila Lins vaga do PPS

João Correia 5 vagas
Wilson Santiago
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Francisco Rodrigues Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Ivan Ranzolin vaga do PP 4 vagas
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

PP
Feu Rosa Dilceu Sperafico
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) Francisco Dornelles



1 vaga Professor Irapuan Teixeira
PSDB

Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro Luiz Carlos Hauly
João Castelo Manoel Salviano

PTB
Arnon Bezerra 3 vagas
Jackson Barreto
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus Jaime Martins

João Carlos Bacelar vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
Alexandre Cardoso 1 vaga
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL

João Paulo Gomes da Silva vaga do Bloco

PL, PSL

PDT
João Herrmann Neto vaga do PPS André Costa vaga do PT

Severiano Alves Mário Heringer
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PSC

Zequinha Marinho (Dep. do PTC ocupa a vaga)
PV

1 vaga 1 vaga
PSOL

Maninha vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 334-A, DE

1996, "QUE VEDA A NOMEAÇÃO DE PARENTES DE
AUTORIDADES PARA CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

DE CONFIANÇA".
Presidente: Manato (PDT)
1º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
2º Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
3º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Ana Guerra
José Eduardo Cardozo Luiz Bassuma
Luiz Couto Vadinho Baião
Rubens Otoni 3 vagas
Walter Pinheiro
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Mauro Benevides
Wilson Cignachi
2 vagas

Bloco PFL, PRONA
André de Paula 4 vagas
Antonio Carlos Magalhães Neto
José Roberto Arruda
Onyx Lorenzoni

PSDB

Yeda Crusius Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Bosco Costa
Zulaiê Cobra 1 vaga

PP
Benedito de Lira 3 vagas
Ibrahim Abi-ackel
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Iris Simões
Jackson Barreto Nelson Marquezelli
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PL
Medeiros Almeida de Jesus
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Coronel Alves
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PSB
Carlos Mota vaga do PL Iberê Ferreira vaga do PTB

Edinho Montemor vaga do PL Jorge Gomes
Isaías Silvestre
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PDT
Manato Luiz Piauhylino
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Perpétua Almeida Daniel Almeida

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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
Gilmar Machado 5 vagas
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

PFL
Corauci Sobrinho Laura Carneiro
Dr. Pinotti (Licenciado) Marcelo Guimarães Filho
Vilmar Rocha 3 vagas
(Dep. do PSC ocupa a
vaga)
1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho João Correia
André Zacharow vaga do PDT Lupércio Ramos vaga do PPS

Edson Ezequiel (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Nelson Bornier 2 vagas
Pedro Chaves

PSDB



Alberto Goldman Helenildo Ribeiro

Nicias Ribeiro Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

Ronaldo Dimas 2 vagas
1 vaga

PP
Cleonâncio Fonseca 3 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra
(Licenciado)

PTB
2 vagas Alceste Almeida vaga do PMDB

Pastor Reinaldo
1 vaga

PL
Wellington Roberto Heleno Silva
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre João Paulo Gomes da Silva vaga do PL

Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
PPS

1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga) Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad Daniel Almeida

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

PSC
Milton Barbosa vaga do PFL

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, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTS. 52, 53, 55 E 66
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA ABOLIR O VOTO

SECRETO NAS DECISÕES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E
DO SENADO FEDERAL".

Presidente: Juíza Denise Frossard (PPS)
1º Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Eduardo Cardozo (PT)
Titulares Suplentes

PT
José Eduardo Cardozo 6 vagas
Nilson Mourão
Orlando Desconsi
Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Eliseu Padilha
Paulo Afonso
2 vagas

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Santos Onyx Lorenzoni
Ney Lopes 2 vagas
Ronaldo Caiado

PP
Francisco Turra Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio João Leão vaga do Bloco PL, PSL

1 vaga Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Bonifácio de Andrada
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury Jovair Arantes
2 vagas 2 vagas

Bloco PL, PSL
Almir Sá Oliveira Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB Dimas Ramalho
1 vaga

PSB

Alexandre Cardoso Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL,

PSL

João Paulo Gomes da Silva vaga do

Bloco PL, PSL Renato Casagrande

PDT
1 vaga Enio Bacci

PC do B
Renildo Calheiros Jamil Murad

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 358-A, DE

2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
DOS ARTS. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96, 98, 102, 103-B, 104, 105,
107, 111-A, 114, 115, 120, 123, 124, 125, 128, 129, 130-A E 134
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ACRESCENTA OS ARTS. 97-

A, 105-A, 111-B E 116-A, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
(REFORMA DO JUDICIÁRIO).

Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
3º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
Iriny Lopes 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Luiz Alberto
Maurício Rands
Rubens Otoni

PMDB
Albérico Filho Ann Pontes
Átila Lins 4 vagas
Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho
Paulo Afonso

Bloco PFL, PRONA
José Rocha 4 vagas
Luiz Carreira vaga do PTB

Paulo Magalhães
Robério Nunes
1 vaga

PSDB



Bonifácio de Andrada Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda João Campos

PP
Agnaldo Muniz Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel Darci Coelho
Pedro Corrêa 1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury 3 vagas
Paes Landim
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

PL
Aracely de Paula Carlos Nader

Inaldo Leitão José Santana de
Vasconcellos

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Raimundo Santos
PPS

Juíza Denise Frossard Colbert Martins
PSB

Sandra Rosado (Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

PDT
Ademir Camilo vaga do PL João Fontes
Luiz Piauhylino

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PSB

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6201/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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 Marcos de Jesus vaga do PL

Fábio Souto 5 vagas
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado (Licenciado)

PMDB
Cezar Schirmer André Zacharow vaga do PDT

Gilberto Nascimento vaga do PSB João Correia
Marcelo Castro Osvaldo Reis
Max Rosenmann (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Paulo Afonso 1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia

Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Thelma de Oliveira Walter Feldman (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
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Wanderval Santos
Oliveira Filho (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSB
Luiza Erundina Sandra Rosado vaga do PMDB

Marcondes Gadelha vaga do PTB 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
1 vaga Geraldo Resende

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Mário Heringer (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PC do B
Jamil Murad Alice Portugal

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga
Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 438-A, DE

2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (ESTABELECENDO A PENA DE

PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A
EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A

ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ
TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA).

Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
3º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcísio Zimmermann (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Eduardo Valverde
Dra. Clair João Grandão vaga do PSB

Leonardo Monteiro Jorge Boeira
Neyde Aparecida Zé Geraldo
Tarcísio Zimmermann (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

1 vaga
PFL

Francisco Rodrigues Abelardo Lupion
Kátia Abreu Alberto Fraga vaga do PTB

Ronaldo Caiado Fernando de Fabinho
(Dep. do PP ocupa a vaga) Ivan Ranzolin vaga do PP

1 vaga (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Asdrubal Bentes 3 vagas
Bernardo Ariston
Teté Bezerra

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado) Bosco Costa

Anivaldo Vale João Almeida



Eduardo Barbosa Júlio Redecker
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara

PP
Marcos Abramo vaga do PFL Cleonâncio Fonseca
Zé Lima Enivaldo Ribeiro
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Homero Barreto (Licenciado) Pastor Reinaldo
Josué Bengtson (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Medeiros José Carlos Araújo vaga do PFL

1 vaga Luciano Castro
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre Sandra Rosado vaga do PMDB

Luiza Erundina (Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Wagner Lago vaga do PP Dr. Rodolfo Pereira
1 vaga

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PSC
Milton Barbosa vaga do PFL

Pastor Amarildo vaga do PL

Zequinha Marinho vaga do PFL

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 446-A, DE

2005, QUE "DISPÕE SOBRE A NÃO APLICAÇÃO DA
RESSALVA DO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO
PLEITO ELEITORAL DE 2006" (AMPLIANDO PARA 31 DE

DEZEMBRO DE 2005 O PRAZO PARA APROVAÇÃO E
VIGÊNCIA DE LEI QUE ALTERE O PROCESSO ELEITORAL

DE 2006).
Presidente: João Almeida (PSDB)
1º Vice-Presidente: Telma de Souza (PT)
2º Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
3º Vice-Presidente: B. Sá (PSB)
Relator: Marcelo Barbieri (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato Iriny Lopes
Reginaldo Lopes Maria do Rosário
Roberto Gouveia 4 vagas
Rubens Otoni
Telma de Souza
Vitorassi

PMDB
Hermes Parcianello Aníbal Gomes
Jorge Alberto Cezar Schirmer
Marcelo Barbieri Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros Marinha Raupp
Rose de Freitas Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Ivan Ranzolin Aroldo Cedraz
Ney Lopes 3 vagas
Roberto Magalhães

Ronaldo Caiado
PSDB

João Almeida Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior Custódio Mattos
Zenaldo Coutinho Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Afonso Hamm
Benedito de Lira 2 vagas
Darci Coelho

PTB
Iris Simões 3 vagas
Luiz Antonio Fleury
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Júnior Betão
Lincoln Portela Reinaldo Betão
Miguel de Souza 1 vaga

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
B. Sá 1 vaga

PDT
João Herrmann Neto João Fontes

PC do B
Renildo Calheiros Jandira Feghali

PV
Jovino Cândido 1 vaga
Secretário(a): Ana Lucia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 457-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVO AO LIMITE DE IDADE
PARA A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DO SERVIDOR

PÚBLICO EM GERAL, E ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
José Eduardo Cardozo 5 vagas
José Pimentel
Maurício Rands
Rubens Otoni
Wasny de Roure

PMDB
Asdrubal Bentes Albérico Filho
Eunício Oliveira Benjamin Maranhão
Jader Barbalho Marinha Raupp
Mauro Benevides Mendes Ribeiro Filho
Nelson Bornier 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho 4 vagas
José Carlos Machado
Júlio Cesar
Laura Carneiro

PSDB
Bosco Costa 3 vagas
Gonzaga Mota
João Castelo

PP
Cleonâncio Fonseca 3 vagas
Ibrahim Abi-ackel



Romel Anizio
PTB

Alex Canziani 3 vagas
Luiz Antonio Fleury
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão 3 vagas
Medeiros
Sandro Mabel

PPS
Fernando Estima Ivan Paixão

PSB
Isaías Silvestre 1 vaga

PDT
Alceu Collares João Fontes

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga

PV
Sarney Filho 1 vaga
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 524-A, DE

2002, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, A FIM DE

INSTITUIR O FUNDO PARA A REVITALIZAÇÃO
HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO".
Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Josias Gomes
José Pimentel 5 vagas
Luiz Bassuma
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro

PFL
Fernando de Fabinho Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Júlio Cesar
José Rocha (Dep. do PL ocupa a vaga)
Luiz Carreira 2 vagas
Osvaldo Coelho

PMDB
Jorge Alberto 4 vagas
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

PSDB
Bosco Costa Antonio Cambraia
Gonzaga Mota Narcio Rodrigues
Helenildo Ribeiro Vicente Arruda
João Almeida Walter Feldman (Licenciado)

PP
Cleonâncio Fonseca João Leão vaga do PL

Márcio Reinaldo Moreira 3 vagas
Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto Jonival Lucas Junior
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Heleno Silva José Carlos Araújo vaga do PFL

Jaime Martins (Dep. do PP ocupa a vaga)

1 vaga
PSB

Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT
Mário Heringer Severiano Alves

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
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)
Paulo Rubem Santiago 2 vagas
1 vaga

PFL
César Bandeira Abelardo Lupion
Coriolano Sales (Dep. do PL ocupa a vaga)
Dr. Pinotti (Licenciado) 3 vagas
Edmar Moreira vaga do PL

Félix Mendonça
1 vaga

PMDB
Benjamin Maranhão Cabo Júlio
Cezar Schirmer Edison Andrino
Gilberto Nascimento Osmar Serraglio
Mauro Lopes Silas Brasileiro (Licenciado)

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
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
Nelson Marquezelli Romeu Queiroz

PL
Coronel Alves Humberto Michiles
(Dep. do PFL ocupa a vaga) José Carlos Araújo vaga do PFL

Maurício Rabelo
PSB

Givaldo Carimbão (Dep. do PV ocupa a vaga)
Gonzaga Patriota 1 vaga

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 Chico Sardelli vaga do PSB

Leonardo Mattos
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 536-A, DE

1997, QUE "MODIFICA O ARTIGO 60 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(ESTABELECENDO QUE A UNIÃO COMPLEMENTARÁ OS
RECURSOS DOS FUNDOS DE MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, DE MODO A QUE SEJA

ATINGIDO O VALOR MÍNIMO POR ALUNO DEFINIDO
NACIONALMENTE E NÃO HAJA REDUÇÃO DO GASTO POR
ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE FOI PRATICADO
ATÉ DEZEMBRO DO ANO DE 1997, EM CADA MUNICÍPIO,
ESTADO OU DF, ALTERANDO A NOVA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL).
Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Colombo
Carlos Abicalil Gilmar Machado
Fátima Bezerra Luci Choinacki
Iara Bernardi Nazareno Fonteles
Maria do Rosário Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago Selma Schons

PMDB
Eduardo Cunha Leonardo Picciani
Gastão Vieira Luiz Bittencourt
Henrique Eduardo Alves Pastor Pedro Ribeiro
Osmar Serraglio 2 vagas
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro César Bandeira vaga do PV

Luiz Carreira Eduardo Sciarra
Paulo Magalhães Fernando de Fabinho
Vilmar Rocha Gervásio Silva vaga do PP

Júlio Cesar
Ney Lopes

PSDB
Antenor Naspolini Luiz Carlos Hauly
Lobbe Neto Yeda Crusius
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado) 1 vaga

PP

José Linhares (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Márcio Reinaldo Moreira 2 vagas
Marcos Abramo

PTB
Eduardo Seabra 3 vagas
Jonival Lucas Junior
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Carlos Nader
Lincoln Portela Humberto Michiles
Medeiros Milton Monti

PPS
Rogério Teófilo Geraldo Resende

PSB
Janete Capiberibe Luiza Erundina

PDT
Severiano Alves Maurício Quintella Lessa

PC do B
Alice Portugal Vanessa Grazziotin

PV

Chico Sardelli (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6211/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6ª, 7ª, 8ª E 9ª
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1º Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Eduardo Valverde 5 vagas
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

PFL
Coriolano Sales Murilo Zauith
Eduardo Sciarra (Dep. do PP ocupa a vaga)
Fábio Souto 3 vagas
Fernando de Fabinho
1 vaga

PMDB
André Zacharow vaga do PDT 4 vagas
Mauro Lopes
Rose de Freitas vaga do PSDB

Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Affonso Camargo
Gustavo Fruet vaga do PMDB Narcio Rodrigues
João Almeida Sebastião Madeira
Luiz Carlos Hauly 1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PP
Dilceu Sperafico Darci Coelho vaga do PFL

Herculano Anghinetti (Licenciado) Mário Negromonte
1 vaga 2 vagas

PTB
Iris Simões 2 vagas
José Militão

PL
Oliveira Filho Chico da Princesa
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Mário Assad Júnior vaga do PL Carlos Mota vaga do PL

Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Cezar Silvestri

PDT



(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Mário Heringer
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PV

Leonardo Mattos Sarney Filho
PSOL

Orlando Fantazzini vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 548-A, DE

2002, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 17 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA DISCIPLINAR AS

COLIGAÇÕES ELEITORAIS".
Presidente: Benedito de Lira (PP)
1º Vice-Presidente: Darci Coelho (PP)
2º Vice-Presidente: Odair Cunha (PT)
3º Vice-Presidente: Natan Donadon (PMDB)
Relator: Pauderney Avelino (PFL)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Luiz Bassuma
Maurício Rands Luiz Couto
Nelson Pellegrino Rubens Otoni
Odair Cunha Simplício Mário
Vitorassi 2 vagas
1 vaga

PMDB
Henrique Eduardo Alves Átila Lins vaga do PPS

Mauro Benevides Eduardo Cunha
Mendes Ribeiro Filho 4 vagas
Natan Donadon
Olavo Calheiros

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Antonio Carlos Magalhães Neto
Pauderney Avelino Edmar Moreira vaga do PL

Robério Nunes Eduardo Sciarra
Vic Pires Franco Murilo Zauith

Rodrigo Maia
PSDB

Antonio Carlos Pannunzio 3 vagas
Custódio Mattos
João Almeida

PP
Benedito de Lira Pedro Canedo
Darci Coelho 2 vagas
Ibrahim Abi-ackel

PTB
Iris Simões Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury Edna Macedo
Pastor Reinaldo Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Miguel de Souza
Sandro Mabel (Dep. do PDT ocupa a vaga)

1 vaga (Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Alexandre Cardoso Luiza Erundina

PDT
Alceu Collares Ademir Camilo vaga do PL

Sérgio Miranda vaga do PC do B Luiz Piauhylino
PC do B

(Dep. do PDT ocupa a 1 vaga

vaga)
PV

Jovino Cândido 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.144, DE 2003, DA SENHORA
MARIA DO CARMO LARA, QUE "INSTITUI A POLÍTICA
NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, DEFINE
DIRETRIZES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Colbert Martins (PPS)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Teté Bezerra (PMDB)
3º Vice-Presidente: José Carlos Machado (PFL)
Relator: Julio Lopes (PP)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Dr. Rosinha
Maria do Carmo Lara Dra. Clair
Orlando Desconsi Mauro Passos
Simplício Mário Paulo Rubem Santiago
Terezinha Fernandes Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PMDB
Alexandre Santos Darcísio Perondi
Marinha Raupp Eduardo Cunha
Moreira Franco Olavo Calheiros
Teté Bezerra (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Zé Gerardo 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Gervásio Silva
José Carlos Machado (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Osvaldo Coelho 2 vagas
Paulo Magalhães

PSDB
Antonio Carlos Mendes
Thame Antonio Carlos Pannunzio

Julio Semeghini Domiciano Cabral
Rafael Guerra Eduardo Barbosa

PP
Julio Lopes Ildeu Araujo
Vanderlei Assis Romel Anizio
Zé Lima Vadão Gomes

PTB
Jackson Barreto 3 vagas
Nelson Marquezelli
Pedro Fernandes

PL
Jaime Martins Chico da Princesa
Jorge Pinheiro Heleno Silva
Sandro Mabel Paulo Gouvêa

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

Rogério Teófilo
PSB

1 vaga 1 vaga
PDT

1 vaga André Figueiredo
Renato Cozzolino vaga do PMDB

PC do B
Inácio Arruda Vanessa Grazziotin

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A



Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Sandra Rosado (PSB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Dr. Francisco Gonçalves (PPS)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Iriny Lopes

Luci Choinacki (Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

Maria do Rosário 4 vagas
Selma Schons
Telma de Souza
1 vaga

PFL
Celcita Pinheiro Marcos de Jesus vaga do PL

Kátia Abreu (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Laura Carneiro 4 vagas
Nice Lobão
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão
Ann Pontes Lúcia Braga
Marinha Raupp Teté Bezerra
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Professora Raquel Teixeira
(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
Elaine Costa Kelly Moraes
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PL

Maurício Rabelo (Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Oliveira Filho (Dep. do PFL ocupa a
vaga)

PSB
Janete Capiberibe Carlos Mota vaga do PL

Luiza Erundina 2 vagas
Maria Helena vaga do PPS

Sandra Rosado vaga do PMDB

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PDT

Alceu Collares Álvaro Dias
Renato Cozzolino vaga do PFL

PC do B
Alice Portugal Jandira Feghali

PV
Fernando Gabeira Leonardo Mattos

PSOL
Maninha vaga do PT

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 (PDT)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão 6 vagas
José Pimentel
Paulo Bernardo (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago
Vander Loubet
1 vaga

PMDB
Átila Lins vaga do PPS 5 vagas
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Corauci Sobrinho Eduardo Sciarra
Mussa Demes Pauderney Avelino
1 vaga (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

1 vaga
PP

Pedro Corrêa João Leão vaga do Bloco PL, PSL

Ricardo Barros 3 vagas
Zonta

PSDB
João Almeida Julio Semeghini
Léo Alcântara Luiz Carlos Hauly
1 vaga Paulo Bauer vaga do Bloco PFL, PRONA

Walter Feldman (Licenciado)
PTB

Elaine Costa José Chaves
José Militão (Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa
a vaga) 1 vaga

Bloco PL, PSL

Enio Tatico vaga do PTB (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

José Santana de Vasconcellos (Dep. do PP ocupa a vaga)
Miguel de Souza 1 vaga
Milton Monti

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

Geraldo Thadeu
PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga
PDT

Mário Heringer 1 vaga
Sérgio Miranda vaga do PC do B

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vanessa Grazziotin

PSC
(Dep. do PTC ocupa a vaga) Zequinha Marinho

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte



PTC
Carlos Willian vaga do PSC

Secretário(a): Carla Medeiros
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE "DISPÕE SOBRE

O ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O
TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE

SERVIÇOS DE SAÚDE".
Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
1º Vice-Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3º Vice-Presidente: Marcos Abramo (PP)
Relator: Ivo José (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Angela Guadagnin
Dr. Rosinha Iara Bernardi
Ivo José Leonardo Monteiro
Luciano Zica Mariângela Duarte
Orlando Desconsi Mauro Passos
Selma Schons 1 vaga

PMDB
Benjamin Maranhão Albérico Filho
Jorge Alberto Alexandre Santos vaga do PP

Max Rosenmann 4 vagas
Nelson Trad
Pedro Chaves

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Marcos de Jesus vaga do PL

Júlio Cesar 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Barbosa
Ronaldo Dimas Julio Semeghini
Thelma de Oliveira Rafael Guerra

PP
Celso Russomanno Dr. Benedito Dias
Lino Rossi (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA 1 vaga
Mário Negromonte

PTB
José Militão Jefferson Campos
Jovair Arantes Luiz Antonio Fleury
Neuton Lima Ricarte de Freitas

PL
Amauri Gasques Paulo Gouvêa
Jorge Pinheiro (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Remi Trinta (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PPS
Cezar Silvestri Geraldo Resende

PSB
Dr. Ribamar Alves Carlos Mota vaga do PL

Gonzaga Patriota
PDT

Mário Heringer Álvaro Dias
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PV

Leonardo Mattos Edson Duarte
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2377, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE LINHAS DE CRÉDITO FEDERAIS DIRECIONADAS ÀS
ATIVIDADES TURÍSTICAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
1º Vice-Presidente: João Grandão (PT)
2º Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3º Vice-Presidente: Costa Ferreira (PSC)
Relator: Alex Canziani (PTB)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão César Medeiros
José Pimentel 5 vagas
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca 5 vagas
Pedro Chaves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Marcelo Guimarães Filho
Ney Lopes
1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias Francisco Garcia
João Pizzolatti João Tota vaga do Bloco PL, PSL

1 vaga 2 vagas
PSDB

Bismarck Maia Eduardo Paes
Carlos Alberto Leréia Luiz Carlos Hauly

Domiciano Cabral Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Arnon Bezerra
Alex Canziani Jovair Arantes
José Militão Marcus Vicente
Josué Bengtson

Bloco PL, PSL
Chico da Princesa (Dep. do PP ocupa a vaga)
Reinaldo Betão 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Nelson Proença

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto
João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL,

PSL

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
Severiano Alves

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216.6232



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 2.671, DE 1989, QUE "DISPÕE SOBRE
O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE POSTO REVENDEDOR

DE DERIVADOS DO PETRÓLEO E ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRATADO COMBUSTÍVEL - AEHC, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (PL 2316/03 - CÓDIGO BRASILEIRO DE
COMBUSTÍVEIS - APENSADO).

Presidente: Simão Sessim (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Paulo Rubem Santiago
Eduardo Valverde 5 vagas
Hélio Esteves
Luciano Zica
Luiz Alberto
Luiz Bassuma

PMDB
Eliseu Padilha Alexandre Santos
João Magalhães Eduardo Cunha
Wladimir Costa Max Rosenmann
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Nelson Bornier
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Aldir Cabral
Carlos Melles Almir Moura
Eduardo Sciarra Claudio Cajado
Gervásio Silva Fernando de Fabinho

PSDB
Bismarck Maia Antonio Cambraia
Carlos Sampaio Julio Semeghini
Paulo Feijó Nicias Ribeiro

PP
João Pizzolatti Celso Russomanno
Nélio Dias Feu Rosa
Simão Sessim Ricardo Barros

PTB
Iris Simões Alex Canziani
Marcus Vicente Paes Landim
Sandro Matos Ricardo Izar

PL
Jaime Martins Aracely de Paula
José Carlos Araújo Jorge Pinheiro
Wellington Roberto (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
1 vaga Dimas Ramalho

PSB
Beto Albuquerque João Mendes de Jesus vaga do PL

Josias Quintal vaga do PMDB Pastor Francisco Olímpio
PDT

Mário Heringer Severiano Alves
Renato Cozzolino vaga do PMDB

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Chico Sardelli

PSC
Deley vaga do PV

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
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 (Licenciado) 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 Eduardo Cunha
Osmar Serraglio Gilberto Nascimento

José Priante
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra Aroldo Cedraz
Eliseu Resende Rodrigo Maia

José Roberto Arruda (Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Vilmar Rocha 1 vaga
PP

Dr. Benedito Dias 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 José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

Luciano Castro Medeiros
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 2 vagas

PPS
Fernando Coruja Roberto Freire

PSB
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Renato Casagrande

PDT
Renato Cozzolino vaga do PSC Severiano Alves
Sérgio Miranda vaga do PC do B

1 vaga
PC do B

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Inácio Arruda
PSC

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Deley vaga do PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212
FAX: 216-6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PL Nº 3638, DE 2000, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Leonardo Mattos (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Celso Russomanno (PP)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Vadinho Baião
Antônio Carlos Biffi 5 vagas
Assis Miguel do Couto
Luci Choinacki
Maria do Rosário
Neyde Aparecida

PMDB
Almerinda de Carvalho 5 vagas
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi
Rose de Freitas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

Zelinda Novaes 4 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

PP
Celso Russomanno José Linhares
Ildeu Araujo Suely Campos
Julio Lopes 1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
João Campos Walter Feldman (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

Maurício Rabelo (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Paulo Gouvêa 1 vaga
PPS

Geraldo Thadeu Cláudio Magrão
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA Costa Ferreira
Pastor Amarildo Deley vaga do PV

PV
Leonardo Mattos (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6203
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.530, DE 2004, DE AUTORIA DA
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E

ESTUDAR PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE
JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
2º Vice-Presidente: Elaine Costa (PTB)
3º Vice-Presidente: Luciano Leitoa (PSB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
Ivo José Iara Bernardi
Reginaldo Lopes João Grandão
Roberto Gouveia Odair Cunha
Selma Schons Wasny de Roure
Vignatti Zico Bronzeado

PMDB
Ann Pontes André Zacharow vaga do PSB

Benjamin Maranhão Marinha Raupp
Leandro Vilela (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Rose de Freitas 3 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro André de Paula
Clóvis Fecury 3 vagas
Davi Alcolumbre
Murilo Zauith

PSDB
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Lobbe Neto Thelma de Oliveira
Zenaldo Coutinho 1 vaga

PP
Nilton Baiano Feu Rosa
Pedro Canedo 2 vagas
Zonta

PTB
Elaine Costa Alceste Almeida vaga do PMDB

Homero Barreto (Licenciado) Alex Canziani
1 vaga 2 vagas

PL
Júnior Betão Jorge Pinheiro
Lincoln Portela Neucimar Fraga
Maurício Rabelo (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Ivan Paixão Geraldo Thadeu

PSB
Luciano Leitoa João Mendes de Jesus vaga do PL

Sandra Rosado vaga do PC do B

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

André Figueiredo Pompeo de Mattos
PC do B

Alice Portugal (Dep. do PSB ocupa a vaga)
PV

Jovino Cândido 1 vaga
PSC

Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6235/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4776, DE 2005, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A GESTÃO DE

FLORESTAS PÚBLICAS PARA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL,
INSTITUI, NA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DO MEIO

AMBIENTE, O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB,
CRIA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

FLORESTAL - FNDF , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Miguel de Souza (PL)



1º Vice-Presidente: César Medeiros (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
3º Vice-Presidente: José Militão (PTB)
Relator: Beto Albuquerque (PSB)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Devanir Ribeiro
Henrique Afonso Eduardo Valverde
João Grandão Fernando Ferro
Luciano Zica Nilson Mourão
Zé Geraldo Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga) 1 vaga

PMDB
Ann Pontes Átila Lins vaga do PPS

Asdrubal Bentes Gervásio Oliveira
Lupércio Ramos Luiz Bittencourt
Marcelino Fraga Moacir Micheletto
Natan Donadon 2 vagas

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre Eduardo Sciarra
Gervásio Silva 3 vagas
Kátia Abreu
Luiz Carreira

PSDB
Anivaldo Vale Antonio Carlos Mendes Thame
Hamilton Casara vaga do PL Ronaldo Dimas
Nilson Pinto Xico Graziano
Zenaldo Coutinho

PP
Carlos Souza Francisco Appio
Pedro Henry Nelson Meurer
Zé Lima Zonta

PTB
José Militão Jovair Arantes
Paes Landim Pastor Reinaldo
Pastor Frankembergen (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PL
Júnior Betão Almir Sá
Miguel de Souza Jaime Martins
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga) Wellington Fagundes

PPS
Cezar Silvestri Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

Beto Albuquerque Janete Capiberibe
PDT

Dr. Rodolfo Pereira Severiano Alves
PC do B

Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin
PV

Sarney Filho Fernando Gabeira
PSOL

João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4846, DE 1994, QUE "ESTABELECE

MEDIDAS DESTINADAS A RESTRINGIR O CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOÓLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PTB)
2º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
3º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
Relator: Sandes Júnior (PP)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra 6 vagas
Angela Guadagnin
Durval Orlato
Luiz Bassuma
Nazareno Fonteles
1 vaga

PMDB
Leandro Vilela Paulo Lima
Marinha Raupp 4 vagas
Wilson Santiago
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado) 4 vagas
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Laura Carneiro
Marcos de Jesus vaga do PL

PSDB
João Castelo Julio Semeghini
Lobbe Neto Narcio Rodrigues
Márcio Fortes Yeda Crusius

PP
Julio Lopes João Pizzolatti
Nilton Baiano Luis Carlos Heinze
Sandes Júnior 1 vaga

PTB
Arnon Bezerra (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Neuton Lima 2 vagas
Osmânio Pereira

PL
Enio Tatico Lincoln Portela
Miguel de Souza 2 vagas
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Colbert Martins

Dr. Francisco Gonçalves vaga do

PTB

PSB
Pastor Francisco Olímpio 1 vaga

PDT
Manato Pompeo de Mattos

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OFERECER PARECER
ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO RECEBIDAS PELO PROJETO
DE LEI Nº 4874, DE 2001, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

DESPORTO".
Presidente: Deley (PSC)
1º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
2º Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Antônio Carlos Biffi
Dr. Rosinha 5 vagas
Gilmar Machado
João Grandão



Jorge Bittar
1 vaga

PMDB
Aníbal Gomes Nelson Bornier
Darcísio Perondi Tadeu Filippelli (Licenciado)
Gastão Vieira 3 vagas
Pedro Chaves
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Claudio Cajado
José Rocha Corauci Sobrinho
Marcelo Guimarães Filho Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado 1 vaga

PP
Julio Lopes João Tota vaga do Bloco PL, PSL

2 vagas Pedro Corrêa
2 vagas

PSDB
Bismarck Maia Lobbe Neto
Léo Alcântara Nilson Pinto

Silvio Torres Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Josué Bengtson
Marcus Vicente Sandro Matos

Bloco PL, PSL
Reinaldo Betão Maurício Rabelo
(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
Cláudio Magrão Colbert Martins

PSB

Dr. Ribamar Alves João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL,

PSL

Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo Pompeo de Mattos
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PSC

Deley vaga do PV Costa Ferreira
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PV
Chico Sardelli vaga do Bloco PL, PSL Leonardo Mattos
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2º Vice-Presidente: Marcus Vicente (PTB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado Dr. Rosinha
Ivo José 5 vagas
Nelson Pellegrino
Simplício Mário
Vadinho Baião
1 vaga

PMDB
Bernardo Ariston 5 vagas
Mendes Ribeiro Filho
Pedro Chaves
Wilson Santiago
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles 4 vagas
Claudio Cajado
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho vaga do PL

1 vaga
PSDB

Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia
Bismarck Maia Lobbe Neto
Silvio Torres Nilson Pinto

PP
Enivaldo Ribeiro João Pizzolatti
Pedro Canedo 2 vagas
1 vaga

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Josué Bengtson
Marcus Vicente Sandro Matos

PL
Giacobo Enio Tatico

Reinaldo Betão (Dep. do PSB ocupa a
vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga) 1 vaga

PPS
Geraldo Resende Cláudio Magrão

PSB
Dr. Ribamar Alves Edinho Montemor vaga do PL

Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo João Fontes
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSC

Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5403, DE 2001, QUE "DISPÕE

SOBRE O ACESSO A INFORMAÇÕES DA INTERNET, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Reginaldo Germano (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Marcos de Jesus (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro 6 vagas
Jorge Bittar
Luiz Eduardo Greenhalgh
Walter Pinheiro
2 vagas

PMDB
Gastão Vieira Cezar Schirmer
Luiz Bittencourt Jorge Alberto
Marcelo Barbieri Marcelo Castro
Wilson Cignachi Paulo Afonso
Wilson Santiago 1 vaga



Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia 4 vagas
Laura Carneiro
Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno Ricardo Barros
João Batista vaga do Bloco PFL, PRONA 2 vagas
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

Reginaldo Germano
1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Domiciano Cabral
Julio Semeghini Narcio Rodrigues
Nilson Pinto 1 vaga

PTB
Alex Canziani Edna Macedo
Pastor Frankembergen Ricarte de Freitas
Philemon Rodrigues 1 vaga

Bloco PL, PSL
Paulo Gouvêa Lincoln Portela
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a vaga) Reinaldo Betão
1 vaga 1 vaga

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
André Figueiredo João Fontes

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Edson Duarte 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5476, DE 2001, DO SR. MARCELO

TEIXEIRA, QUE "MODIFICA A LEI Nº 9472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, DETERMINANDO QUE A ESTRUTURA TARIFÁRIA

DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,
PRESTADOS EM REGIME PÚBLICO, SEJA FORMADA

APENAS PELA REMUNERAÇÃO DAS LIGAÇÕES
EFETUADAS".

Presidente: Francisco Dornelles (PP)
1º Vice-Presidente: Romel Anizio (PP)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
Relator: Léo Alcântara (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro Fernando Ferro
Jorge Bittar Gilmar Machado
José Mentor Ivo José
Professor Luizinho Nilson Mourão
Selma Schons Reginaldo Lopes
Walter Pinheiro 2 vagas
1 vaga

PMDB
Aníbal Gomes 7 vagas
Átila Lins vaga do PPS

Delfim Netto vaga do PP

Geddel Vieira Lima
Luiz Bittencourt
Mauro Lopes

Moacir Micheletto
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Corauci Sobrinho Fernando de Fabinho
José Carlos Aleluia Marcelo Guimarães Filho vaga do PL

Mussa Demes Onyx Lorenzoni
Roberto Brant Robson Tuma
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vilmar Rocha

1 vaga
PSDB

Eduardo Paes João Castelo
Gonzaga Mota 3 vagas
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PP
Celso Russomanno Benedito de Lira
Francisco Dornelles Cleonâncio Fonseca
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA Julio Lopes
Romel Anizio Simão Sessim
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Jonival Lucas Junior Alex Canziani
Marcus Vicente Paes Landim
Romeu Queiroz Pedro Fernandes
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Inaldo Leitão Enio Tatico
Júnior Betão Heleno Silva
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela

(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Nelson Proença

PSB
Edinho Montemor vaga do PL 1 vaga
Givaldo Carimbão
Mário Assad Júnior vaga do PL

Salvador Zimbaldi vaga do PTB

PDT
Mário Heringer Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Jovino Cândido
Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6485, DE 2002, QUE "INSTITUI O

'AUXILIO ADOÇÃO' PARA O ABRIGO FAMILIAR DE
CRIANÇAS INTERNADAS EM ORFANATOS, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS". (PL 1756/03 APENSADO)
Presidente: Maria do Rosário (PT)
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
Marcos de Jesus vaga do PL Nice Lobão
Zelinda Novaes 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a
vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PMDB
João Matos (Licenciado) Ann Pontes
Marcelo Castro Marinha Raupp
Paulo Afonso 2 vagas
Teté Bezerra

PSDB

Eduardo Barbosa Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

Helenildo Ribeiro Yeda Crusius
Júlio Redecker 2 vagas
Paulo Bauer vaga do PFL

Thelma de Oliveira
PP

Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Francisco Garcia
José Linhares
1 vaga

PTB
Kelly Moraes Jonival Lucas Junior
1 vaga 1 vaga

PL
(Dep. do PFL ocupa a
vaga) Almeida de Jesus

1 vaga Lincoln Portela
PSB

Luiza Erundina 2 vagas
1 vaga

PPS
Ivan Paixão 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

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 COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2004, QUE

"REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 146 E O
INCISO IX DO ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (APENSADOS: PLP 210/04 E
OUTROS).

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Eduardo Valverde
José Pimentel Jorge Boeira
Nazareno Fonteles Vitorassi
Reginaldo Lopes 3 vagas
Selma Schons
Vignatti

PMDB

Carlos Eduardo Cadoca Alexandre Santos vaga do PP

Eliseu Padilha 5 vagas
Max Rosenmann
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Gerson Gabrielli Joaquim Francisco vaga do PTB

Luiz Carreira José Roberto Arruda
Vilmar Rocha

PP
Afonso Hamm Benedito de Lira
Francisco Dornelles Feu Rosa
Pedro Corrêa (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSDB
Luiz Carlos Hauly Júlio Redecker
Ronaldo Dimas Julio Semeghini
Walter Barelli Silvio Torres

PTB

Armando Monteiro (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Arnaldo Faria de Sá 2 vagas
José Militão

Bloco PL, PSL
Giacobo Enio Tatico
Miguel de Souza Heleno Silva
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Milton Monti

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Renato Casagrande B. Sá vaga do PPS

Jorge Gomes
PDT

Ademir Camilo vaga do Bloco PL, PSL Álvaro Dias
Enio Bacci

PC do B
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Vittorio Medioli Jovino Cândido
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 184, DE 2004, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO CENTRO-OESTE - SUDECO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Sandro Mabel (PL)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Sigmaringa Seixas

Carlos Abicalil (Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

João Grandão 4 vagas
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure

PMDB
Luiz Bittencourt Leandro Vilela
Nelson Trad 4 vagas



Pedro Chaves
Teté Bezerra
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Osório Adriano 2 vagas
Ronaldo Caiado

PP
Darci Coelho Pedro Canedo
Sérgio Caiado Pedro Henry
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sandes Júnior

PSDB
Carlos Alberto Leréia Ronaldo Dimas
João Campos (Dep. do PV ocupa a vaga)
Leonardo Vilela (Licenciado) vaga do PP 1 vaga
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

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
Lincoln Portela vaga do PV Miguel de Souza
Sandro Mabel
1 vaga

PPS

Geraldo Resende (Dep. do PSB ocupa a
vaga)

PSB
Barbosa Neto Júlio Delgado vaga do PPS

1 vaga
PDT

Severiano Alves Mário Heringer
PC do B

Perpétua Almeida 1 vaga
PSC

Pastor Amarildo Zequinha Marinho
PV

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga) Vittorio Medioli vaga do PSDB

1 vaga
PSOL

Maninha vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: 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 Josias Gomes
José Pimentel Luiz Alberto
Leonardo Monteiro Maurício Rands
Luiz Couto Terezinha Fernandes

Paulo Rubem Santiago (Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

Zezéu Ribeiro 1 vaga
PFL

André de Paula (Dep. do PL ocupa a vaga)
César Bandeira 4 vagas
Fábio Souto
Luiz Carreira
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Carlos Eduardo Cadoca
Marcelino Fraga Mauro Lopes
Mauro Benevides Moraes Souza
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Zé Gerardo

PSDB
Antonio Cambraia Gonzaga Mota
Bosco Costa João Castelo
Helenildo Ribeiro 2 vagas
João Almeida

PP
Benedito de Lira Enivaldo Ribeiro
Cleonâncio Fonseca Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga Zé Lima

PTB
Armando Monteiro 2 vagas
1 vaga

PL
Jaime Martins José Carlos Araújo vaga do PFL

José Santana de Vasconcellos Sandro Mabel
1 vaga

PSB
B. Sá vaga do PPS Eduardo Campos
Isaías Silvestre 1 vaga
Sandra Rosado vaga do PMDB

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Rogério Teófilo
PDT

Álvaro Dias Wagner Lago
Maurício Quintella Lessa vaga do PSB

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA - SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo Eduardo Valverde
Carlos Abicalil Nilson Mourão
Hélio Esteves Zé Geraldo
Henrique Afonso Zico Bronzeado
Terezinha Fernandes 2 vagas
1 vaga



PFL
Kátia Abreu Clóvis Fecury
Pauderney Avelino Davi Alcolumbre vaga do PDT

Vic Pires Franco Francisco Rodrigues
(Dep. do PP ocupa a vaga) 3 vagas
1 vaga

PMDB
Asdrubal Bentes Ann Pontes
Átila Lins vaga do PPS Wladimir Costa
Marinha Raupp 2 vagas
Osvaldo Reis
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Hamilton Casara Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro João Castelo
Nilson Pinto Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PP
Darci Coelho vaga do PFL Zé Lima
Francisco Garcia 2 vagas
Suely Campos
1 vaga

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Josué Bengtson
Pastor Frankembergen 1 vaga
Silas Câmara

PL
Humberto Michiles Coronel Alves vaga do PSB

Raimundo Santos Luciano Castro
Maurício Rabelo

PSB
Dr. Ribamar Alves (Dep. do PL ocupa a vaga)
Janete Capiberibe 1 vaga

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Adão Pretto
Dr. Rosinha Assis Miguel do Couto
Eduardo Valverde Durval Orlato
Henrique Fontana Guilherme Menezes
José Pimentel Roberto Gouveia
Nilson Mourão (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga

PFL
Alberto Fraga vaga do PMDB Ivan Ranzolin vaga do PP

Félix Mendonça vaga do PTB Luiz Carreira
Gervásio Silva Vic Pires Franco
Murilo Zauith Vilmar Rocha

Onyx Lorenzoni (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Roberto Brant (Dep. do PP ocupa a vaga)
Robson Tuma 1 vaga
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira Osvaldo Biolchi
Alexandre Santos vaga do PSDB 4 vagas
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSDB
Alberto Goldman Anivaldo Vale
Custódio Mattos Bismarck Maia
Eduardo Barbosa João Campos
Yeda Crusius (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Darci Coelho vaga do PFL Feu Rosa vaga do PSDB

Jair Bolsonaro Reginaldo Germano vaga do PFL

José Linhares (Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga 2 vagas

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Vicente Cascione
(Dep. do PFL ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Chico da Princesa Humberto Michiles
Medeiros Maurício Rabelo
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Roberto

PSB
Carlos Mota vaga do PL João Mendes de Jesus vaga do PDT

Paulo Baltazar Marcondes Gadelha vaga do PFL

1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Fernando Coruja

PDT
Alceu Collares (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Jandira Feghali Alice Portugal

PRONA
Enéas 1 vaga

PSOL
Ivan Valente vaga do PT Luciana Genro vaga do PT

Maninha vaga do PSB

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente: João Alfredo (PSOL)
2º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Dra. Clair 6 vagas
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PFL
Coriolano Sales Antonio Carlos Magalhães Neto



Jairo Carneiro José Mendonça Bezerra
Luiz Carlos Santos Robério Nunes
Mendonça Prado (Licenciado) Vilmar Rocha
(Dep. do PP ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PMDB
Bernardo Ariston Osmar Serraglio
Marcelino Fraga Paulo Lima
Nelson Trad 3 vagas
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 Jair Bolsonaro vaga do PTB

Ibrahim Abi-ackel Nélio Dias
1 vaga Roberto Balestra (Licenciado)

PTB
Luiz Antonio Fleury Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim vaga do PFL (Dep. do PP ocupa a vaga)
Vicente Cascione 1 vaga
1 vaga

PL
Inaldo Leitão Raimundo Santos
José Santana de Vasconcellos Wellington Roberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB

Carlos Mota vaga do PL João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL

Renato Casagrande 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Fernando Coruja
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Wagner Lago Pompeo de Mattos

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA POLÍTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro César Medeiros
Fernando Ferro Colombo
José Eduardo Cardozo Luiz Sérgio
Luiz Couto Maria do Carmo Lara
Paulo Delgado (Dep. do PSOL ocupa a

vaga)

Rubens Otoni (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga
PFL

André de Paula Antonio Carlos Magalhães
Neto

Luiz Carlos Santos Eduardo Sciarra
Roberto Magalhães vaga do PTB José Rocha
Ronaldo Caiado Marcelo Guimarães Filho
Vic Pires Franco Zelinda Novaes

(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PMDB

Cezar Schirmer Almerinda de Carvalho
Marcelino Fraga Átila Lins vaga do PPS

Osmar Serraglio Jorge Alberto
Osvaldo Biolchi Leandro Vilela
(Dep. do PMR ocupa a vaga) Mauro Benevides

(Dep. do PMR ocupa a
vaga)

PSDB
Affonso Camargo Carlos Alberto Leréia
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Nicias Ribeiro
Bonifácio de Andrada Paulo Bauer vaga do PFL

João Almeida Thelma de Oliveira
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado) Vicente Arruda

1 vaga
PP

Leodegar Tiscoski Francisco Dornelles
Marcos Abramo vaga do PFL Nélio Dias
Mário Negromonte Ricardo Barros
Nilton Baiano

PTB
Jackson Barreto Edna Macedo
Paes Landim vaga do PFL José Múcio Monteiro
Philemon Rodrigues Neuton Lima
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Almeida de Jesus
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Oliveira Filho

1 vaga (Dep. do PSB ocupa a
vaga)

PSB
Alexandre Cardoso Mário Assad Júnior vaga do PL

João Paulo Gomes da Silva vaga do PL 2 vagas
Luiza Erundina

PPS

Fernando Coruja (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PDT
Severiano Alves João Fontes vaga do PT

Mário Heringer
PC do B

Renildo Calheiros Inácio Arruda
PV

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
PSOL

Chico Alencar vaga do PT João Alfredo vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM



RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO
TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.

Presidente: Vicentinho (PT)
1º Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Antônio Carlos Biffi
Dra. Clair Antonio Carlos Biscaia
Luiz Alberto Henrique Afonso
Maurício Rands Josias Gomes
Orlando Desconsi Neyde Aparecida
Vicentinho Tarcísio Zimmermann
1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL
Almir Moura vaga do PL Celcita Pinheiro
Coriolano Sales Gerson Gabrielli
Joaquim Francisco vaga do PTB Onyx Lorenzoni
Robson Tuma (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Vilmar Rocha 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
1 vaga

PMDB
Leonardo Picciani Leandro Vilela
Wladimir Costa Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PTB ocupa a
vaga) Takayama

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a
vaga) 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Carlos Sampaio
Carlos Alberto Leréia Leonardo Vilela (Licenciado) vaga do PP

Eduardo Paes 4 vagas
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

Paulo Bauer vaga do PFL

Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho

PP
Francisco Dornelles Luis Carlos Heinze
João Batista vaga do PFL Vadão Gomes
Nelson Meurer (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Roberto Balestra
(Licenciado)

PTB
Iris Simões Homero Barreto (Licenciado)
José Chaves vaga do PMDB Jefferson Campos vaga do PMDB

José Múcio Monteiro Paes Landim vaga do PFL

(Dep. do PFL ocupa a
vaga) Philemon Rodrigues

1 vaga
PL

Miguel de Souza Heleno Silva
Sandro Mabel Milton Monti
(Dep. do PFL ocupa a
vaga) Raimundo Santos

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa vaga do PDT

Isaías Silvestre 2 vagas
Maria Helena vaga do PMDB

PPS
Cláudio Magrão Raul Jungmann

PDT
Pompeo de Mattos (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B

Daniel Almeida Jamil Murad
PRONA

1 vaga 1 vaga
PSOL

Babá vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6206 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Paulo Pimenta
Jorge Bittar Reginaldo Lopes
José Mentor Telma de Souza
Paulo Bernardo (Licenciado) Vignatti
Paulo Rubem Santiago Wasny de Roure
Virgílio Guimarães (Dep. do PV ocupa a vaga)
Walter Pinheiro 1 vaga

PFL
Edmar Moreira vaga do PL Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Eliseu Resende
José Roberto Arruda Gervásio Silva
Mussa Demes Júlio Cesar
Pauderney Avelino Vic Pires Franco
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PMDB
André Zacharow vaga do PDT Ann Pontes
Carlos Eduardo Cadoca Jorge Alberto
Delfim Netto vaga do PP Paulo Afonso
Luiz Bittencourt Pedro Chaves
Max Rosenmann 1 vaga
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Eduardo Paes vaga do PFL Antonio Carlos Mendes Thame
Julio Semeghini Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius
Marcelo Teixeira vaga do PMDB (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Narcio Rodrigues
Walter Feldman (Licenciado)

PP
Francisco Dornelles Márcio Reinaldo Moreira
João Leão vaga do PL 2 vagas
Romel Anizio
(Dep. do PMDB ocupa a
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. do PSC ocupa a vaga)

PL
Sandro Mabel Enio Tatico vaga do PTB

(Dep. do PFL ocupa a vaga) Jaime Martins
(Dep. do PP ocupa a vaga) Reinaldo Betão

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB



Beto Albuquerque João Paulo Gomes da Silva vaga do PL

Renato Casagrande Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Sérgio Miranda vaga do PC do B João Herrmann Neto vaga do PPS

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga) 1 vaga

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vanessa Grazziotin

PV
Edson Duarte Fernando Gabeira vaga do PT

Leonardo Mattos
PSC

Zequinha Marinho vaga do PTB

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OUVIR OS DIVERSOS
POSICIONAMENTOS A RESPEITO DO TEMA E PROPOR

MEDIDAS VISANDO A REFORMA UNIVERSITÁRIA.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
6 vagas 6 vagas

PMDB
Gastão Vieira Osmar Serraglio
João Matos (Licenciado) Pedro Irujo vaga do Bloco PL, PSL

Marinha Raupp 4 vagas
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

César Bandeira 4 vagas
Clóvis Fecury
Corauci Sobrinho
Murilo Zauith

PP
Feu Rosa Márcio Reinaldo Moreira
Professor Irapuan Teixeira Suely Campos
Simão Sessim (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Vanderlei Assis 1 vaga

PSDB
Nilson Pinto Bonifácio de Andrada
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado) Lobbe Neto

1 vaga Rafael Guerra
PTB

Eduardo Seabra Alex Canziani
Jonival Lucas Junior Elaine Costa
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) Paes Landim

Bloco PL, PSL

Milton Monti (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves Wagner Lago vaga do PP

1 vaga
PC do B

Alice Portugal Jamil Murad
PSC

Costa Ferreira 1 vaga
PV

Sarney Filho Marcelo Ortiz
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PFL
Carlos Melles

PP
Benedito de Lira

PTB
Elaine Costa
Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho
Local: Secretaria Executiva da Cesp de Doc. Sigilosos
Telefones: 216-5625
FAX: 216-5605

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
OFERECER PROPOSIÇÕES SOBRE O TEMA TRABALHO E

EMPREGO DOMÉSTICO.
Presidente: Elaine Costa (PTB)
1º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
Relator: Luci Choinacki (PT)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Dra. Clair
Luci Choinacki Maria do Rosário
Luciano Zica Neyde Aparecida
Luiz Alberto Selma Schons

PMDB
Benjamin Maranhão Leonardo Picciani
Lúcia Braga Osvaldo Reis
Marcelo Barbieri 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre 3 vagas
Zelinda Novaes
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
José Linhares Érico Ribeiro
Nilton Baiano Mário Negromonte
Pedro Corrêa Vadão Gomes

PSDB
Bosco Costa Thelma de Oliveira
Walter Barelli 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Edna Macedo
Elaine Costa (Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Maurício Rabelo Ricardo Rique
Medeiros Wanderval Santos

PPS



Cláudio Magrão Dr. Francisco Gonçalves vaga do

PTB

1 vaga
PSB

Jorge Gomes 1 vaga
Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Alceu Collares André Figueiredo

PC do B
Jandira Feghali Vanessa Grazziotin

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6216/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR 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 Leonardo Monteiro
Henrique Afonso Walter Pinheiro
Neyde Aparecida Zé Geraldo
Zico Bronzeado 1 vaga

PMDB
Gervásio Oliveira vaga do PDT Max Rosenmann
Leandro Vilela 2 vagas
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

Bloco PFL, PRONA
Robson Tuma (Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga) 2 vagas

1 vaga
PP

Benedito de Lira Roberto Balestra (Licenciado)
Francisco Garcia 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Thelma de Oliveira
Hamilton Casara vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Nilson Pinto

PTB
Josué Bengtson Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Pastor Reinaldo

Bloco PL, PSL
Coronel Alves Badu Picanço
João Carlos Bacelar vaga do Bloco PFL,

PRONA Miguel de Souza

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PPS

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Fernando Coruja
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Dr. Ribamar Alves 1 vaga
Maria Helena vaga do PPS

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Edson Duarte

Fernando Gabeira vaga do Bloco PFL,

PRONA

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 AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO TRÁFICO

DE ARMAS.
Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
3º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Couto Antonio Carlos Biscaia
Odair Cunha Iriny Lopes
Paulo Pimenta José Eduardo Cardozo
1 vaga Zico Bronzeado

PMDB
Gervásio Oliveira Cabo Júlio
Mauro Lopes Gilberto Nascimento
Nelson Trad 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Abelardo Lupion
Laura Carneiro Eduardo Sciarra
Moroni Torgan Onyx Lorenzoni
Robson Tuma

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Zulaiê Cobra vaga do PTB

1 vaga
PP

Nilton Baiano Francisco Appio
Reginaldo Germano Mário Negromonte

PTB
Arnaldo Faria de Sá Luiz Antonio Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PL
Coronel Alves Medeiros
Neucimar Fraga Wanderval Santos

PPS
Colbert Martins Raul Jungmann

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Gonzaga Patriota
Paulo Baltazar

PDT
Pompeo de Mattos Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6210/6252
FAX: 216-6285

REQUER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABÍVEIS

NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes
PT

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PMDB

(Dep. do PMR ocupa a vaga)
PFL



Laura Carneiro
PSB

Alexandre Cardoso
PC do B

Jandira Feghali
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES

FISCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
NA REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE

UNAÍ.
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Carlos Mota (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
Luiz Eduardo Greenhalgh
Virgílio Guimarães

PFL
José Roberto Arruda

PSDB
Eduardo Barbosa

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PSB
Carlos Mota

PDT
Sérgio Miranda

PPS
Colbert Martins
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE SUCESSIVOS ATAQUES,

SEGUIDOS DE MORTE, PRATICADOS CONTRA
MORADORES DE RUA NA CIDADE DE SÃO PAULO.

Coordenador: Orlando Fantazzini (PSOL)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado)

PP
Celso Russomanno

PSDB
Zulaiê Cobra

PTB
Arnaldo Faria de Sá
Jefferson Campos vaga do PMDB

Bloco PL, PSL
Wanderval Santos

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Luiza Erundina

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INCÊNDIO E BUSCAR CONHECIMENTO

PARA QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.

Titulares Suplentes
PT

Josias Gomes
Professor Luizinho
Zico Bronzeado
1 vaga

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PFL
Francisco Rodrigues

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB

Pastor Frankembergen
PP

Suely Campos
PDT

Dr. Rodolfo Pereira
PC do B

Vanessa Grazziotin
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR VISITAS ÀS
INSTALAÇÕES DE ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO

LOCALIZADAS EM RESENDE - RJ, EM CAITITÉ - BA EM
OUTROS MUNICÍPIOS, E ELABORAR RELATÓRIO
DESCRITIVO, CONTENDO ANÁLISE E AVALIAÇÃO

CIRCUNSTANCIAL DOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS
OBSERVADOS NO PROJETO NUCLEAR BRASILEIRO.

Titulares Suplentes
PMDB

Moreira Franco
PFL

Carlos Melles
Ivan Ranzolin
Marcos de Jesus
Murilo Zauith
Robério Nunes

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

PP
Feu Rosa
Jair Bolsonaro

PDT
João Herrmann Neto

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira

PSOL
Maninha
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
TRABALHOS RELACIONADOS À CHACINA OCORRIDA NA

BAIXADA FLUMINENSE, INCLUSIVE A APURAÇÃO QUE VEM
SENDO FEITA PELOS ÓRGÃOS POLICIAIS.

Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho vaga do PP

Nelson Bornier



Bloco PFL, PRONA
Aldir Cabral

PSDB
1 vaga

PP
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
1 vaga

PL
Reinaldo Betão

PDT
André Costa vaga do PT

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR A BAHIA E
AVERIGUAR AS RAZÕES DO CONFLITO ENTRE OS

MÉDICOS BAIANOS E OS PLANOS DE SAÚDE.
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin
Guilherme Menezes
Nelson Pellegrino

PMDB
Geddel Vieira Lima
Jorge Alberto

Bloco PFL, PRONA
José Rocha
1 vaga

PP
Nilton Baiano
Vanderlei Assis

PSDB
João Almeida

PTB
Jonival Lucas Junior

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Colbert Martins

PSB
Jorge Gomes

PC do B
Alice Portugal
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS

MORADORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.

Titulares Suplentes
PT

Assis Miguel do Couto
PMDB

Osmar Serraglio
PFL

Eduardo Sciarra
PSDB

Luiz Carlos Hauly
PP

Nelson Meurer
PTB

Alex Canziani
PV

Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVENENAMENTO DE ANIMAIS
OCORRIDO NA FUNDAÇÃO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO.

Coordenador: Marcelo Ortiz (PV)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro
Roberto Gouveia

PMDB
Ann Pontes
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Robson Tuma
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PP
Ildeu Araujo
Professor Irapuan Teixeira

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
1 vaga

PV
Edson Duarte vaga do PMDB

Marcelo Ortiz
Sarney Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS CONFRONTOS ENTRE OS

GARIMPEIROS E ÍNDIOS CINTA-LARGA PELA EXPLORAÇÃO
ILEGAL DO GARIMPO DE DIAMANTES NA RESERVA

ROOSEVELT, SITUADA NO SUL DE RONDÔNIA.
Coordenador: Alberto Fraga (PFL)
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil
Eduardo Valverde

PFL
Alberto Fraga

PP
Agnaldo Muniz
Luis Carlos Heinze

PTB
Nilton Capixaba

PL
Miguel de Souza

PCdoB
Perpétua Almeida

PV
Edson Duarte
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR AS UNIDADES
PRISIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO E DESENVOLVER DIÁLOGO COM AS
AUTORIDADES DO ESTADO PERTINENTES À ÁREA, COM
VISTAS A BUSCAR SOLUÇÃO PARA A GRAVE CRISE DO

SETOR.
Coordenador: Mário Heringer (PDT)



Titulares Suplentes
PT

Antonio Carlos Biscaia
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

Laura Carneiro
PP

Reginaldo Germano
PSDB

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

Wanderval Santos
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Alexandre Cardoso
Josias Quintal vaga do PMDB

PDT
Mário Heringer

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PDT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros
Leonardo Monteiro

PMDB
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier

PP
Julio Lopes

PTB
Sandro Matos

PDT
Renato Cozzolino

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
Marcelo Ortiz
Sarney Filho

PSC
Deley
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇÃO AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO
REFERENTES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE E À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.

Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

PFL
Ivan Ranzolin vaga do PP

Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho vaga do PFL

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Carlos Mota vaga do PL

Luiza Erundina
PPS

Rogério Teófilo
PDT

Severiano Alves
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6276/6232
FAX: 216-6225

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N°
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUIÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi

PMDB
Gastão Vieira

PFL
Paulo Magalhães

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Professora Raquel Teixeira (Licenciado)
Secretário(a): -



SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
 

CNPJ 00.530.279/0005-49 
Avenida N/2 S/Nº Praça dos Três Poderes – Brasília DF – CEP 70165-900 

Fones: 311-3803 ou 311 3772 – Fax: (061) 224-5450 
 

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL 
PREÇO DE ASSINATURA 

SEMESTRAL 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada) R$    58,00 
Porte do Correio R$  488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$  546,40 

 
PREÇO DE ASSINATURA 

ANUAL 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada) R$    116,00 
Porte do Correio R$    976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

 
OBS: Caso sejam feitas as assinaturas dos Diários do Senado e da Câmara dos Deputados, receberá 
GRACIOSAMENTE o Diário do Congresso Nacional 

 
NÚMERO AVULSO 

Valor do número avulso R$   0,50 
Porte avulso R$   3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

UG - 020055 GESTÃO 
00001 

 
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho a favor do FUNSEEP ou fotocópia 
da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser retirada no site: 
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, código de recolhimento apropriado e 
o número de referência 28815-2 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão: 
020055/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas 
pretendidas e enviar a esta Secretaria. 
 
OBS.: NÃO SERÁ ACEITO PEDIDO ATRAVÉS DE CHEQUE VIA CARTA PARA 
EFETIVAR ASSINATURA DOS DCNs. 
 
 Maiores informações pelo telefone (0XX-61) 311-3803 e 311-3772, fax: 224-5450 
Serviço de Adminstração Econômico - Financeira/Controle de Assinaturas, falar com Mourão ou 
Solange. 
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