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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, 

nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1, DE 2006

Altera o caput e revoga o 1º do art. 3º § Decreto Legislativo nº 7, de 19 de janeiro 
de 1995, para vedar o pagamento ao parlamentar durante a extraordinária.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 3º do Decreto Legislativo nº 7, de 19 de janeiro de 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 pagamento 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 1995.
Senado Federal, 18 de janeiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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brasileira, pela Presidência da Casa, acerca dos 
verdadeiros motivos da presente convocação ex-
traordinária do Congresso Nacional.  .................... 01840

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Acata-
mento do pleito do Deputado César Bandeira. ...... 01840

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Discus-
são, em turno único, da Emenda do Senado Federal 
ao Projeto de Lei nº 735-C, 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. ................................ 01841

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados RODRIGO MAIA (PFL – RJ), BETO ALBU-
QUERQUE (PSB – RS). ........................................ 01841

Usou da palavra para proferir parecer à emen-
da do Senado Federal, em substituição à Comissão 
de Viação e Transporte, o Sr. Deputado LUIZ SÉR-
GIO (PT – RJ). ....................................................... 01842

Usou da palavra para proferir parecer à emen-
da do Senado Federal, em substituição à Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, o Sr. 
Deputado PAULO AFONSO (PMDB – SC). ........... 01842

Usaram da palavra para discussão da maté-
ria os Srs. Deputados FERNANDO CORUJA (PPS 
– SC), MORONI TORGAN (PFL – CE). ................. 01842

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encer-
ramento da discussão. ........................................... 01843

Votação da Emenda do Senado Federal ao 
Projeto de Lei nº 735, de 2003. ............................. 01843

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP). ................. 01843

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado MÁRIO ASSAD JÚNIOR 
(PSB – MG). .......................................................... 01843

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aprova-
ção da emenda do Senado Federal. ..................... 01844

Votação e aprovação da redação final.  ....... 01844
Encaminhamento da matéria à sanção pre-

sidencial. Agradecimento ao Deputado Rodrigo 
Maia. ...................................................................... 01844

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Continu-
ação da discussão, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 347-B, de 1996, que 
dá nova redação ao § 2º do art. 57 da Constituição 
Federal. .................................................................. 01844

Votação e aprovação de requerimento de en-
cerramento da discussão e do encaminhamento da 
votação da matéria. ............................................... 01844

Encerramento da discussão. ........................ 01845
ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela or-

dem.) – Indagação à Presidência sobre a apresen-
tação de emenda aglutinativa à matéria. ............... 01845

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Resposta 
ao Deputado Alberto Goldman. ............................. 01845

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP). ................. 01845

SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem.) – In-
dagação à Presidência sobre o processo de votação 
da emenda aglutinativa apresentada à matéria. .... 01845

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Resposta 
ao Deputado Sarney Filho. .................................... 01845

RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela ordem.) 
– Indagação à Presidência sobre acordo para a vota-
ção da emenda aglutinativa apresentada à matéria. 
Retirada de destaque para votação em separado. 01845

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Resposta ao 
Deputado Ronaldo Dimas. ..................................... 01846
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PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Saudações 
aos agentes comunitários de saúde presentes nas 
galerias do plenário. .............................................. 01846

Usou da palavra o Sr. Deputado INOCÊNCIO 
OLIVEIRA (PL – PE), autor da emenda aglutinati-
va. .......................................................................... 01846

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados JOÃO CAMPOS (PSDB – GO), FERNANDO 
CORUJA (PPS – SC). ............................................ 01848

Usou da palavra o Sr. Deputado INOCÊNCIO 
OLIVEIRA (PL – PE), autor da emenda aglutinativa. 01849

ZONTA (PP – SC. Pela ordem.) – Indagação 
ao Deputado Inocêncio Oliveira sobre a adoção 
automática da redução do período de recesso par-
lamentar pelas Assembléias Legislativas e Câma-
ras Municipais no País, no caso de aprovação da 
emenda aglutinativa. .............................................. 01849

Usou da palavra o Sr. Deputado INOCÊNCIO 
OLIVEIRA (PL – PE), autor da emenda aglutinativa. 01849

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ). ................... 01850

Usou da palavra o Sr. Deputado INOCÊNCIO 
OLIVEIRA (PL – PE), autor da emenda aglutinativa. 01850

SEVERIANO ALVES (PDT – BA. Pela ordem.) 
– Sugestão ao Deputado Inocêncio Oliveira para 
substituição do termo “indenizatória” por “remune-
ratória” no texto do § 7º. ........................................ 01850

Usou da palavra o Sr. Deputado INOCÊNCIO 
OLIVEIRA (PL – PE), autor da emenda aglutinativa. 01850

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado NEL-
SON MARQUEZELLI (PTB – SP), ROBERTO FREIRE 
(PPS – PE), VICENTE CASCIONE (PTB – SP). ......... 01850

Usou da palavra o Sr. Deputado INOCÊNCIO 
OLIVEIRA (PL – PE), autor da emenda aglutinativa. 01851

Usou da palavra o Sr. Deputado ISAÍAS SIL-
VESTRE (PSB – MG), Relator da matéria, para 
proferir parecer á Emenda Aglutinativa nº 2, pela 
Comissão Especial ................................................ 01851

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Comunicação 
ao Plenário sobre a convocação de sessão extra-
ordinária para votação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 7, de 2003, sobre a regulamentação 
da profissão de agente comunitário de saúde. ...... 01852

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM). .................... 01852

ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP – Como 
Líder) – Contestação a pronunciamento do Deputado 
Henrique Fontana contrário às críticas da Oposição 
às obras emergenciais de recuperação da malha 
rodoviária federal. .................................................. 01852

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Recomen-
dação às Lideranças partidárias de parcimônia no 
uso da palavra durante a Ordem do Dia, em face 
da extensão da pauta de votações da convocação 
extraordinária. Comunicação ao Plenário sobre a 
realização de sessão extraordinária, com efeitos 
administrativos, no dia 19 de janeiro para votação 

da proposta de emenda à Constituição sobre a cria-
ção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação. ............................................. 01853

HENRIQUE FONTANA (PT – RS – Como Lí-
der) – Comparação entre os Governos Fernando 
Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. ...... 01854

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Apelo 
aos Líderes partidários em favor do encerramento 
da votação. ............................................................ 01855

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP). .................... 01856

PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Pela or-
dem.) – Indagação à Presidência sobre requerimen-
tos de informação encaminhados a Ministérios. .... 01856

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Resposta 
ao Deputado Pauderney Avelino. .......................... 01856

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA – Como 
Líder) – Incompetência do Governo Luiz Inácio Lula 
da Silva. ................................................................. 01856

LAURA CARNEIRO (PFL – RJ. Pela ordem.) 
– Dificuldades para a votação do Orçamento Geral 
da União de 2006.  ................................................ 01857

ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP – Como Lí-
der) – Comparação entre os Governos Fernando 
Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva no 
tocante aos investimentos em infra-estrutura.  ...... 01858

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RODRIGO MAIA (PFL – RJ). ................................ 01859

LUCIANA GENRO (PSOL – RS – Como Líder) 
– Semelhança entre os Governos Fernando Henri-
que Cardoso e Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 
Apoio à instalação da CPI das Privatizações.  ...... 01859

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL – PE. Pela or-
dem.) – Esclarecimento sobre a alteração da re-
dação de emenda aglutinativa. .............................. 01859

Usou da palavra o Sr. Deputado ISAÍAS SIL-
VESTRE (PSB – MG), Relator da matéria. ........... 01860

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
IVAN RANZOLIN (PFL – SC). ............................... 01860

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados ALBERTO FRAGA (PFL 
– DF), RICARDO BARROS (PP – PR), NELSON 
MARQUEZELLI (PTB – SP). ................................. 01860

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS). .................... 01862

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Votação e 
aprovação de requerimento de preferência para 
votação da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 2. 01862

Votação da Emenda Aglutinativa Substitu-
tiva nº 2. ............................................................ 01862

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado RONALDO DIMAS 
(PSDB – TO). ...................................................... 01863
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PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Informação ao 
Plenário sobre a dispensa de orientação de banca-
da para votação da matéria. .................................. 01863

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, a Sra. Deputada LAURA CARNEIRO 
(PFL – RJ). ..................................................... 01863

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ROBSON TUMA (PFL – SP). ................................ 01863

RENATO CASAGRANDE (PSB – ES – Como 
Líder) – Posicionamento do PSB favorável à emenda 
aglutinativa apresentada pelo Deputado Inocêncio 
Oliveira. .................................................................. 01864

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ORLANDO DESCONSI (PT – RS). ....................... 01864

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Informação 
ao Plenário sobre o funcionamento das sessões 
deliberativa e de debates marcadas para 19 de ja-
neiro. ...................................................................... 01865

DIMAS RAMALHO (PPS – SP – Como Líder) 
– Congratulação aos Deputados Inocêncio Oliveira 
e Isaías Silvestre pela tramitação da proposição 
sobre o fim da remuneração extra paga a Parla-
mentares nas convocações extraordinárias e a re-
dução do período de recesso parlamentar anual. 
Homenagem à memória do metalúrgico Manoel 
Fiel Filho, ao ensejo do 30º aniversário de seu 
assassinato nas dependências do extinto Desta-
camento de Operações de Informações – Centro 
de Operações de Defesa Interna, na cidade de 
São Paulo. ........................................................... 01865

ADÃO PRETTO (PT – RS. Pela ordem.) – Crí-
ticas da imprensa aos Parlamentares. Anúncio de 
doação da remuneração extra recebida pelo orador 
pela convocação extraordinária ao Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra. .......................... 01865

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RODRIGO MAIA (PFL – RJ). ................................ 01866

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Resposta ao 
Deputado Rodrigo Maia. ........................................ 01866

LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem.) – So-
licitação à Presidência de prorrogação da votação, 
em razão da chegada de Parlamentar ao recinto do 
plenário. ................................................................. 01866

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Resposta ao 
Deputado Lobbe Neto. ........................................... 01866

REGINALDO GERMANO (PP – BA. Pela or-
dem.) – Defesa da votação da proposição sobre o 
Estatuto da Igualdade Racial durante a convocação 
extraordinário do Congresso Nacional. ................. 01866

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados ROBSON TUMA (PFL – SP), WALTER PI-
NHEIRO (PT – BA). ............................................... 01866

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 01867

Aprovação da Emenda Aglutinativa nº 2. ..... 01877

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados JÚLIO CESAR (PFL 
– PI), IVAN RANZOLIN (PFL – SC). ...................... 01877

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Congratulação 
aos Parlamentares pela aprovação da matéria. .... 01877

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOSÉ PIMENTEL (PT – CE). . 01877

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Declaração 
da prejudicialidade de requerimento de destaque 
simples apresentado pelo Deputado Givaldo Ca-
rimbão. ................................................................... 01877

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados MAURO LOPES (PMDB 
– MG), LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO), ELAI-
NE COSTA (PTB – RJ), ELISEU RESENDE (PFL 
– MG), HÉLIO ESTEVES (PT – AP), BOSCO COS-
TA (PSDB – SE). .................................................... 01878

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Retorno da 
matéria à Comissão Especial para elaboração da 
redação do vencido. ............................................... 01878

VII – Encerramento
2 – ATA DA 6ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA, 
DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁ-
RIA, DA 52ª LEGISLATURA, EM 18 DE JANEI-
RO DE 2006

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

anterior
III – Leitura do expediente
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18-1-06
IV – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Continuação 

da votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7-B, de 2003, que altera 
o Inciso II do art. 37 da Constituição Federal, permi-
tindo a contratação pela administração pública de 
agentes comunitários de saúde através do processo 
seletivo público. ..................................................... 01887

Requerimento de destaque para votação em 
separado da expressão “agentes de combate a en-
demias”. ................................................................. 01887

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados ALBERTO GOLDMAN 
(PSDB – SP), DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA).  . 01887

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados SARNEY FI-
LHO (PV – MA), ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP), 
LUCIANA GENRO (PSOL – RS), RENILDO CA-
LHEIROS (PCdoB – PE), FERNANDO CORUJA 
(PPS – SC), ADEMIR CAMILO (PDT – MG), DR. 
RIBAMAR ALVES (PSB – MA), ALBÉRICO FILHO 
(PMDB – MA), LUIZ CARREIRA (PFL – BA), AL-
BERTO GOLDMAN (PSDB – SP), ENÉAS (PRONA 
– SP), PASTOR AMARILDO (PSC – TO), FERNAN-
DO DE FABINHO (PFL – BA). ............................... 01888

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP). .................... 01889
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VIEIRA REIS (PMR, RJ. Pela ordem.) – Orien-
tação da respectiva bancada. Registro de voto.  ... 01889

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ALBERTO 
GOLDMAN (PSDB – SP), NEUCIMAR FRAGA (PL 
– ES), MILTON CARDIAS (PTB – RS), MÁRIO NE-
GROMONTE (PP – BA), ARLINDO CHINAGLIA (PT 
– SP), HENRIQUE FONTANA (PT – RS). ............. 01889

FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela or-
dem.) – Justificativa da ausência do Deputado Col-
bert Martins. .......................................................... 01890

DARCÍSIO PERONDI (PMDB – RS. Pela or-
dem.) – Convocação dos Deputados do PMDB 
ao plenário para votação da proposta de emenda 
à Constituição sobre os agentes comunitários de 
saúde. .................................................................... 01890

RAFAEL GUERRA (PSDB – MG. Pela ordem.) 
– Cumprimentos ao Deputado Alberto Goldman pelo 
encaminhamento da votação da matéria. ................ 01890

RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem.) 
– Anúncio de recomposição do acordo celebrado 
entre as Lideranças partidárias para a votação da 
matéria em segundo turno. .................................... 01891

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Conveniência 
de cumprimento de acordo verbal celebrado entre 
os Líderes partidários. ........................................... 01891

ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela or-
dem.) – Necessidade de prévia discussão de ma-
térias em reunião de Líderes. ................................ 01891

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela or-
dem.) – Rompimento, pela Liderança do Governo, 
de acordo celebrado entre os Líderes partidário. .. 01891

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 01891

SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem.) 
– Não participação da Liderança do PV em acordo 
de Líderes. ............................................................. 01892

DIMAS RAMALHO (PPS – SP. Pela ordem.) 
– Não participação da Liderança do PPS em acordo 
de Líderes. ............................................................. 01892

ENÉAS (PRONA – SP. Pela ordem.) – Não 
participação da Liderança do PRONA em acordo 
de Líderes. ............................................................. 01892

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Manutenção 
da expressão destacada.  ...................................... 01900

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ONYX LORENZONI 
(PFL – RS), CORIOLANO SALES (PFL – BA), MA-
RIA LÚCIA CARDOSO (PMDB – MG), NAZARENO 
FONTELES (PT – PI), MAX ROSENMANN (PMDB 
– PR), OSVALDO BIOLCHI (PMDB – RS). ........... 01900

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Requerimento 
de destaque para votação em separado da expres-
são “e passam a integrar quadro de pessoal em ex-
tinção enquanto preencherem os requisitos legais 
para sua atuação”, constante do parágrafo único 
do art. 2º do substitutivo adotado pela Comissão. . 01900

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados JACKSON BARRETO 
(PTB – SE), JOVAIR ARANTES (PTB – GO), DIL-
CEU SPERAFICO (PP – PR), RAUL JUNGMANN 
(PPS – PE), RICARTE DE FREITAS (PTB – MT), 
MANINHA (PSOL – DF), ARNALDO FARIA DE SÁ 
(PTB – SP), ZEZÉU RIBEIRO (PT – BA), AMAURI 
GASQUES (PL – SP). ........................................... 01901

Usou da palavra para encaminhamento da vota-
ção o Sr. Deputado WALTER PINHEIRO (PT – BA). 01901

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados OLIVEIRA FILHO (PL 
– PR), PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP – 
SP), ANDRÉ ZACHAROW (PMDB – PR), DELEY 
(PSC – RJ). ............................................................ 01901

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado IVAN PAIXÃO (PPS – SE). 01901

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados HENRIQUE FONTANA (PT – RS), RENATO 
CASAGRANDE (PSB – ES). ................................. 01902

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado RENILDO CALHEIROS 
(PCdoB – PE). ....................................................... 01902

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOSÉ CHAVES (PTB – PE). 01903

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada 
LUCIANA GENRO (PSOL – RS). .......................... 01903

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 01903

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados JOÃO MAGALHÃES 
(PMDB – MG), FERNANDO FERRO (PT – PE). ... 01903

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
DIMAS RAMALHO (PPS – SP). ............................ 01903

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado RAIMUNDO SANTOS 
(PL – PA). .......................................................... 01903

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
JOÃO FONTES (PDT – SE). ................................. 01903

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO MAGNO (PT 
– MG), ENIO BACCI (PDT – RS), JOÃO PIZZO-
LATTI (PP – SC), ELAINE COSTA (PTB – RJ). ..... 01903

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Supressão da 
expressão destacada. ............................................ 01903

Retorno da matéria à Comissão Especial para 
elaboração da redação do vencido. ....................... 01903

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 199-B, de 2003, que altera a redação da 
alínea “b” e acrescente 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 médi-
cos, agrícolas e industriais. ................................... 01913
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Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, 
o Sr. Deputado POMPEO DE MATTOS (PDT – RS). . 01913

Usou da palavra pela ordem, para retificação de 
voto, o Sr. Deputado ALBERTO FRAGA (PFL – DF). 01913

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO 
(PT – SP). .............................................................. 01913

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RODRIGO MAIA (PFL – RJ). ................................ 01913

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
PASTOR AMARILDO (PSC – TO). ........................ 01913

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerramento 
da discussão. ......................................................... 01913

Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 199, de 2003. ............................. 01913

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP). .................. 01914

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados PASTOR 
AMARILDO (PSC – TO), MARCELO ORTIZ (PV 
– SP), NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP). ...... 01914

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP). .................. 01914

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada a Deputada LUCIANA GENRO 
(PSOL – RS). .................................................... 01914

EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela or-
dem.) – Acerto da aprovação da proposta de emenda 
à Constituição sobre a regulamentação da profissão 
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* Atas com notas taquigráficas
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ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

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

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PTB
ALMIR SÁ PL
LUCIANO CASTRO PL
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

BADU PICANÇO PL
CORONEL ALVES PL
EDUARDO SEABRA PTB
GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
Total de Amapá: 6

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
JADER BARBALHO PMDB
NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB
RAIMUNDO SANTOS PL
SOCORRO GOMES PCdoB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 11

AMAZONAS

CARLOS SOUZA PP
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
MARINHA RAUPP PMDB
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondônia: 5

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃO TOTA PP
NILSON MOURÃO PT
Total de Acre: 4

TOCANTINS

DARCI COELHO PP
EDMUNDO GALDINO PSDB
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PSDB
COSTA FERREIRA PSC
DR. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
NEIVA MOREIRA PDT
PEDRO FERNANDES PTB
REMI TRINTA PL
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL
ANDRÉ FIGUEIREDO PDT

Ata da 5ª Sessão, Legislativa Extraordinária, da 52ª Legis-
latura, em 18 de janeiro de 2006

Presidência dos Srs. Aldo Rebelo, Presidente; Inocêncio Oliveira,  
1º Secretário; Givaldo Carimbão, 1º Suplente de Secretário; Rogério Teófilo, 

 § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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ANÍBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSB
BISMARCK MAIA 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
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
VICENTE ARRUDA PSDB
Total de Ceará: 16

PIAUÍ

B. SÁ PSB
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

BETINHO ROSADO PFL
FÁTIMA BEZERRA PT
IBERÊ FERREIRA PSB
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PSB
PHILEMON RODRIGUES PTB
WELLINGTON ROBERTO PL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
JOAQUIM FRANCISCO PFL
JORGE GOMES PSB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
LUIZ PIAUHYLINO PDT
PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RENILDO CALHEIROS PCdoB

ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PFL
SALATIEL CARVALHO PFL
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
JOÃO LYRA PTB
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL
IVAN PAIXÃO PPS
JACKSON BARRETO PTB
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

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
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PSC
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: 31
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MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PMDB
CARLOS MOTA PSB
CLEUBER CARNEIRO PTB
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
EDMAR MOREIRA PFL
ELISEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAÍAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL
JOÃO MAGNO PT
JOSÉ MILITÃO PTB
JÚLIO DELGADO PSB
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MONTEIRO PT
LINCOLN PORTELA PL
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PSB
MAURO LOPES PMDB
ODAIR CUNHA PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
REGINALDO LOPES PT
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
SÉRGIO MIRANDA PDT
VADINHO BAIÃO PT
Total de Minas Gerais: 31

ESPÍRITO SANTO

MANATO PDT
MARCELINO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE SANTOS PMDB
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PFL
ANDRÉ COSTA PDT
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
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PP
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSB
JOSÉ DIVINO PMR
JOSIAS QUINTAL PSB
JUÍZA DENISE FROSSARD PPS
LEONARDO PICCIANI PMDB
MÁRCIO FORTES PSDB
MIRO TEIXEIRA PDT
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PL
REINALDO GRIPP PL
RODRIGO MAIA PFL
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 31

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
CHICO SARDELLI PV
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PMDB
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DURVAL ORLATO PT
EDINHO MONTEMOR PSB
EDNA MACEDO PTB
ENÉAS PRONA
IARA BERNARDI PT
IVAN VALENTE PSOL
JAMIL MURAD PCdoB
JOÃO HERRMANN NETO PDT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PL
MICHEL TEMER PMDB
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MILTON MONTI PL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PSOL
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR LUIZINHO PT
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
SALVADOR ZIMBALDI PSB
SILVIO TORRES PSDB
TELMA DE SOUZA PT
VADÃO GOMES PP
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTINHO PT
WALTER BARELLI PSDB
XICO GRAZIANO PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 45

MATO GROSSO

CARLOS ABICALIL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
LINO ROSSI PP
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

MANINHA PSOL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

CAPITÃO WAYNE PSDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
PEDRO CHAVES PMDB
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDRO MABEL PL
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

ANTONIO CRUZ PP
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
AIRTON ROVEDA PPS
ALEX CANZIANI PTB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CLAUDIO RORATO PMDB
DILCEU SPERAFICO PP
DR. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GUSTAVO FRUET PSDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODÍLIO BALBINOTTI PMDB
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
VITORASSI PT
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA

EDINHO BEZ PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
IVAN RANZOLIN PFL
LEODEGAR TISCOSKI PP
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PSDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
AFONSO HAMM PP
ALCEU COLLARES PDT
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCÍSIO PERONDI PMDB
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JÚLIO REDECKER PSDB
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
TARCÍSIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 20
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I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 
327 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PASTOR REINALDO, servindo como 2° 

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

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

O SR. REINALDO BETÃO, servindo como 1° 
Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

OF. PSDB Nº 4/2006 

Brasília, 17 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, como membro suplen-

te, a Deputada Ana Alencar para integrar a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
nº 4.530/04, que aprova o Plano Nacional de Juventu-
de e dá outras providências.

Respeitosamente, Deputado Alberto Goldman, 
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 18-1-06. – Aldo Rebelo – Presidente.

OF. PSDB Nº 6/2006

Brasília, 17 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, como membro titular, 

a Deputada Ana Alencar para integrar a Comissão de 
Desenvolvimento Urbano.

Respeitosamente, Deputado Alberto Goldman, 
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 18-1-06. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.

OF. PSDB Nº 12/2006

Brasília, 18 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Alber-

to Goldman e Yeda Crusius, como membros titulares, 
e os Deputados João Almeida e Walter Barelli, como 
membros suplentes, para integrarem a Comissão Par-
lamentar de Inquérito destinada a investigar todas as 
privatizações realizadas no Brasil, no período de 1990 
a 2002, instituído pelo Programa Nacional de Deses-
tatização – PND (MP nº 115 e Lei nº 8.031/90), e os 
critérios adotados pelo BNDES para as concessões 
desses empréstimos.

Respeitosamente, _ Deputado Alberto Goldman, 
Lider do PSDB.

Publique-se.
Em 18-1-2006. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.

Of. nº 4/2006

Brasília, 17 de janeiro de 2006

Exmo. Sr.
Deputado Aldo Rebelo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

os Senhores Deputados Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), 
Silas Camara (PTB-AM), na qualidade de Titulares e 
os Senhores Deputados Paes Landim (PTB-PI) e Vi-
cente Cascione (PTB-SP), na qualidade de Suplentes, 
para a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a 
investigar todas as privatizações realizadas no Brasil 
no período de 1990 a 2002, instituído pelo Programa 
Nacional de Desestatização – PND (M.P. nº 115 e Lei 
nº 8.031/90), e os critérios adotados pelo Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
para as concessões desses empréstimos.

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

Publique-se.
Em 18-1-2006. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.
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Of. nº 2/06

Brasília, 18 de janeiro de 2006

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indicação de membro de Comissão Parla-
mentar de Inquérito

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, a Deputada So-

corro Gomes (titular) para integrar a Comissão Par-
lamentar de Inquérito destinada a investigar todas 
as privatizações realizadas no Brasil no período de 
1990 a 2002, instituído pelo Programa Nacional de 
Desestatização PND (M.P. nº 115 e Lei nº 8.031/90), 
e os critérios adotados pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES para as 
concessões desses empréstimos.

Respeitosamente, – Deputado Renildo Calhei-
ros, Líder do PCdoB.

Publique-se.
Em, 18-1-2006. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
 E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

OF. Nº 486-PP/2005 – CCJC

Brasília, 8 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 cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
4.918/2005.

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 18-1-06. – Aldo Rebelo – Presi-

dente.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 273, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 933/05 
AVISO Nº 1.456/05

Abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério dos Transportes e de Encar-
gos Financeiros da União, no valor global 
de R$516.132.994,00, para os fins que es-
pecifica. Pendente de parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Despacho: Publique-se. Submeta-se ao 
plenário

Apreciação: Proposição sujeita a apre-
ciação do plenário

 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 273, 
 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005

Abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério dos Transportes e de Encar-
gos Financeiros da União, no valor global 
de R$516.132.994,00, para os fins que es-
pecifica.

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 favor 
do Ministério dos Transportes e de Encargos Finan-
ceiros da União, no valor global de R$516.132.994,00 
(quinhentos e dezesseis milhões, cento e trinta e dois 
mil, novecentos e noventa e quatro reais), para aten-
der 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 Ba-
lanço Patrimonial da União do exercício de 
2004, no valor de R$286.534.953,00 (duzentos 
e oitenta e seis milhões, quinhentos e trinta e 
quatro mil, cinqüenta e três reais); 

II – anulação parcial de dotações orçamen-
tárias, no valor de R$229.598.041,00 (duzentos 
e vinte e nove milhões, quinhentos e noventa e 
oito mil, quarenta e um reais), conforme indicado 
no Anexo II desta Medida Provisória.

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

Brasília, 27 de dezembro de 2005; 184º da In-
dependência e 117º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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EM nº 327/2005/MP

Brasília, 26 de dezembro de 2005

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

tar proposta de Medida Provisória que abre crédito 

extraordinário, no valor global de R$516.132.994,00 

(quinhentos e dezesseis milhões, cento e trinta e dois 

mil, novecentos e noventa e quatro reais), em favor do 

Ministério dos Transportes e de Encargos Financeiros 

da União, conforme detalhamento a seguir:

2. O crédito em favor do Ministério dos Transportes 
permitirá à Valec a construção do Trecho Aguiarnópolis 
– Babaçulândia pertencente à Ferrovia Norte-Sul; e, 
ao DNIT, a recuperação de rodovias federais em di-
versos Estados da Federação, a realização de obras 
que requerem uma ação imediata do Governo Federal 
na BR-050/MG, BR-381/MG, BR-116/SP, BR-116/PR, 
BR-101/RS, BR-060/GO e BR-060/DF, corredores es-
tratégicos de transportes do Brasil, além da construção 
do Cais do Porto Interno de Suape/PE.

3. Quanto à Ferrovia Norte-Sul, o crédito possi-
bilitará a execução de obras urgentes de proteção dos 
aterros nos trechos já executados entre Aguiarnópolis 
e Darcinópolis em Tocantins, face a construção, neste 
ano, da Usina Hidrelétrica de Estreito e da respectiva 
barragem, que provocou a elevação do nível das águas 
do rio Tocantins. Este propiciará, também, o início das 
obras e serviços de infra-estrutura, drenagem, obras 
de arte especiais e terraplenagem dos trechos a serem 
construídos entre Darcinópolis e Babaçulândia, com o 
fito de evitar os elevados custos e as dificuldades ineren-
tes a obras executadas dentro d’água, que resultarão, 
entre outros, em grandes prejuízos ao Erário.

4. O crédito permitirá, ainda, no âmbito do Mi-
nistério dos Transportes, atender despesas urgentes 
e relevantes de adequação de trechos rodoviários no 
Distrito Federal e nos Estados de Minas Gerais, Goiás, 
Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná, e de recupe-
ração em segmentos pertencentes a rodovias federais 
em diversos Estados da Federação, considerados de 

fundamental importância para aquelas localidades, com 
vistas à ampliação da capacidade operacional dessas 
vias, importantes eixos de transporte agropecuário e de 
acesso ao turismo local, que se encontram saturadas 
e/ou em péssimo estado de trafegabilidade, o que tem 
acarretado elevado número de acidentes e retenções 
extensas e, em conseqüência, aumento do custo dos 
transportes de carga e de passageiros e danos à eco-
nomia daquelas localidades.

5. Desta forma, torna-se imprescindível a realiza-
ção de intervenções urgentes em diversos trechos, os 
quais requerem ações de adequação ou de recupera-
ção imediata, tendo em vista, inclusive, o agravamento 
do estado de trafegabilidade devido à ação climática 
atípica, em função das fortes precipitações ocorridas 
naquelas regiões nas últimas semanas, sob pena de 
prejuízos irreparáveis no que tange à segurança dos 
usuários.

6. Cabe ressaltar que parte dessas intervenções 
foi prevista no Projeto de Lei Orçamentária para 2006, 
encaminhado para apreciação do Congresso Nacional, 
todavia dado o caráter urgente e inadiável dessas des-
pesas, optou-se pela antecipação desses investimentos 
cuja realização ocorrerá ainda neste exercício.

7. Com relação ao Porto de Suape/PE, a implanta-
ção do terminal viabilizará o escoamento de 5 milhões de 
toneladas/ano de granéis sólidos, como grãos, minério 
de ferro, gipsita, entre outros, com conseqüente redução 
dos custos de frete e melhoria da competitividade dos 
produtos nacionais pela movimentação em escala, com 
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menores custos operacionais. Destaca-se que o referido 
Porto é de fundamental importância à economia por ser 
o destino final da Ferrovia Transnordestina, possibilitan-
do a multimodalidade do transporte de cargas ao longo 
do corredor nordeste de exportação.

8. No que concerne a Encargos Financeiros da 
União, o presente crédito permitirá o atendimento de 
despesas com serviços relativos ao pagamento de be-
nefícios previdenciários e assistenciais aos idosos e 
deficientes, prestados pelas instituições financeiras e 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 
A interrupção dos serviços prestados poderá provocar a 
suspensão ou atraso no pagamento desses benefícios, 
causando transtornos à população beneficiada, o que 
caracteriza situação de urgência e relevância.

9. É oportuno informar que a quase totalidade das 
programações constantes do crédito refere-se a inicia-
tivas que possuem efeito multiplicador na economia, 
permitindo taxas de retorno amplamente positivas para 
o País, sendo assim consideradas como adequadas 
aos parâmetros exigidos para a inclusão no âmbito do 
Projeto-Piloto de Investimentos Públicos. Essas ações 
visam racionalizar a alocação desses investimentos, 
bem como evitar que fiquem ociosos recursos constan-
tes de programações que não têm condições técnicas 
de implementação neste exercício.

10. Esclareça-se que a proposição está em con-
formidade com o disposto no art. 62, combinado com o 
§ 3º do art. 167, da Constituição, e será atendida com 
recursos provenientes de superávit financeiro apurado 
no Balanço Patrimonial da União de 2004 e de anula-
ção parcial de dotações orçamentárias.

11. É importante destacar que o presente crédito 
envolve a troca concomitante de fontes de recursos, 
uma vez que parte dos recursos alocados nas progra-
mações canceladas não é passível de utilização nas 
programações suplementadas.

12. Nessas condições, e tendo em vista a urgên-
cia e relevância da matéria, submeto à consideração 
de Vossa Excelência, em anexo, a proposta de Medi-
da Provisória.

Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

Ofício nº 7 (CN)

Brasília, 12 de janeiro de 2006

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

Assunto: Encaminha processado de Medida Provisória.

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 273, de 2005, que “abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério dos Transportes e 
de Encargos Financeiros da União, no valor global de 
RS 516.132.994,00, para os fins que especifica.”

Informo, por oportuno, que à Medida foram ofe-
recidas 17 (dezessete) emendas e que a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
não emitiu parecer.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente.

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARE-
CER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 273, DE 2005, ADOTADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2005 E PUBLI-
CADA NO DIA 28 MESMO MÊS E ANO, QUE ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, EM FAVOR DO MINISTÉRIO 
DOS TRANSPORTES E DE ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO, NO VALOR GLOBAL DE R$516.132.994,00 
(QUINHENTOS E DEZESSEIS MILHÕES, CENTO E TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUA-
RENTA REAIS), PARA OS FINS QUE ESPECIFICA”:
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 274, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 941/05 
AVISO Nº 1.459/05

Inclui e altera dispositivos na Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973, que apro-
va o Plano Nacional de Viação, e dá outras 
providências. Pendente de Parecer da Co-
missão Mista.

Despacho: Publique-se. Submete-se 
ao plenário

Apreciação: Proposição Sujeita á Apre-
ciação do Plenário

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 274, 
 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005

Inclui e altera dispositivos na Lei nº 
5.917 de 10 de setembro de 1973, que apro-
va o Plano Nacional de Viação, e dá outras 
providências.

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. A diretriz da BR 319, constante do item 2.2.2 
– “Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodo-
viário Federal”, integrante do Anexo da Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, passa a vigorar com a 
seguinte descrição:

“BR 319 – Pontos de Passagem: Manaus 
– Careiro – Humaitá – Podo Velho – Entron-
camento com a BR–364 (Trevo do Roque) – 
Unidades da Federação: AM–RO – Extensão 
(Km): 885,4.” (NR)

Art. 2º Fica incluído no item 2.2.2 – “Relação 
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Fe-
deral”, integrante do Anexo da Lei nº 5.917, de 1973, 
a Rodovia de Ligação a seguir descrita:

“BR 448 – Pontos de Passagem: Entron-
camento com a BR–1 16/RS-118  Entronca-
mento com a BR-290 – Unidade da Federação: 
RS – Extensão (Km):22.” (NR)

Arts. 3º Fica incluída no item 3.2.2 “Relação Des-
critiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação”, in-
tegrante do Anexo da Lei nº 5.917, de 1973, a estrada 
de ferro longitudinal a seguir descrita:

“EF15O – Pontos de Passagem: Açailân-
dia – Porto Franco – Araguaína – Colinas do 
Tocantins – Guaraí – Porto Nacional – Gurupi 
– Porangatu – Uruaçu – Anápolis – Unida-

des da Federação: MA – TO  – GO Extensão: 
1.550km.” (NR)

Art. 4º Ficam incluídos no item 4.2 “Relação Des-
critiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres do 
Plano Nacional de Viação”, integrante do Anexo da Lei 
nº 5.917, de 1973, os portos abaixo com os seguintes 
números de ordem, descrição, unidade da federação 
e localização:

“106 – Santa Izabel do Rio Negro – AM 
– Rio Negro;

107 – Cacau Pireira – AM – Rio Negro;
108 – Urucurituba – AM – Rio Amazo-

nas;
109 – Nbamundá – AM – Rio Nhamun-

dá;
110 – Tonantins – AM – Rio Solimões;
111 – São Raimundo – AM – Rio Ne-

gro;
112 – Barcelos – AM – Rio Negro;
113 – Jutaí – AM – Rio Solimões;
114 – Manacapuru – AM – Rio Soli-

mões;
115 – São Paulo de Olivença – AM – Rio 

Solimões;
116 – Maués – AM – Rio Amazonas 

(Maués Açu, Paraná do Urariá);
117 – Fonte Boa – AM – Rio Xié;
118 – Borba – AM – Rio Madeira;
119 – Novo Airão – AM – RioNegro;
120 – Manicoré – AM – Rio Madeira;
121 – Manaquiri – AM – Rio Solimões;
122 – Urucará – AM – Rio Amazonas;
123 – Novo Aripuanã – AM – Rio Ma-

deira
124 – Autazes – AM – Rio Autazes–

Açu;
125 – Muaná – PA – Rio Muaná;
126 – Moju – PA – Rio Moju;
127 – Santa Bárbara do Pará – PA – Rio 

Tauaruê;
128 – Floresta do Araguaia – PA – Rio 

Araguaia
129 – Quatipuru – Boa Vista – PA – Rio 

Boa Vista
130 – Quatipuru – Sede – PA – Rio Qua-

tipuru;
131 – Santarém Novo – PA – Rio Ma-

racanã;
132 – Santo Antônio do Tauá – PA – Rio 

Mujuí;
133-Portei – PA – Rio Pará;
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134 – São Félix do Xingu – PA – Rio 
Xingu;

135 – São João do Araguaia – PA – Rio 
Araguaia;

136 – Oeiras do Pará – PA – Rio Pará;
137 – Limoeiro do Ajuru – PA – Rio To-

cantins;
138 – Abaetetuba – PA – Rio Pará;
139 – Cametú – PA – Rio Tocantins;
140 – Monte Alegre – PA – Rio Ama-

zonas;
141 – Terra Santa – PA – Rio Nhaniun-

dá;
142 – Santa Maria das Barreiras – PA 

– Rio Araguaia;
143 – Aveiro – PA – Rio Tapajós;
144 – São Miguel do Guamá – PA – Rio 

Guamá;
145 – Oriximiná – PA – Rio Trombetas;
146 – Barcarena – PA – Rio Mucuruçá;
147 – Cais de Salinas – PA – Oceano 

Atlântico – Litoral do Estado do Pará;
148– Viseu – PA – Rio Gurupi;
149 – Terminal Portuário de Alcântara/MA 

– MA – Baía de São Marcos;
150 – Turiaçu – MA – Rio Turiaçu;
151 – Tutóia – MA – Baía de Tutóia;
152 – Araioses (atracadouro, ponte e 

cais) – MA – Rio Santa Rosa;
153 – Água Doce do Maranhão – MA 

– Rio Água Doce
154 – São Bento do Maranhão – MA 

– Rio Aura;
155 – Guimarães – MA – Rio Guarapi-

ranga;
l56 – Cururupu–MA–Rio São Lourenço;
157 – Porto Rico do Maranhão – MA 

– Rio Cateauá;
158 – Palmeirândia – MA – Rio Pericu-

mã;
159 – Pinheiro – MA – Rio Pericumã
160 – Bequimão – MA – Foz do Rio Pe-

ricumã;
161 – Penalva – MA – Rio Cajari;
162 – Santa Rita de Cássia – BA – Rio 

Preto;
163 – Formosa do Rio Preto – BA – Rio 

Preto;
164 – Riachão das Neves – BA – Rio 

Grande;
165 – Cotegipe – BA – Rio Grande;
166 – São José do Norte – RS – Lagoa 

dos Patos; e

167 – Cachoeira do Sul – RS – Rio Ja-
cuí” (NR)

Art. 5º A construção, uso e gozo da Estrada de 
Ferro Noite-Sul, de titularidade da Valec – Engenharia, 
Construções e Ferrovias S.A., dar-se-á no trecho ferro-
viário que liga os Municípios de Belém, no Estado do 
Pará, e Senador Canedo, no Estado de Goiás.

Parágrafo único. Caso a Valec – Engenharia, 
Construções e Ferrovias S.A seja privatizada antes da 
conclusão das obras mencionadas no caput deste ar-
tigo, tal conclusão deverá integrar o rol de obrigações 
da fratura concessionária.

Art. 6º Esta medida provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 7º Fica revogado o art. 3º da Medida Provi-
sória nº 2.217-3, de 4 de setembro de 2001.

Brasília, 29 de setembro de 2005; 184º da Inde-
pendência e 117º da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva –  Alfredo Pereira do Nascimento.

Ofício nº 27/MT

Brasília, 29 de dezembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca, Submetemos à apreciação de Vossa Excelência a 
inclusa minuta de medida provisória, com a presente 
exposição de motivos, que altera a Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973, de modo a atualizar o Plano 
Nacional de Viação mediante a inclusão na Relação 
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Fe-
deral as rodovias nela descritas; na Relação Descritiva 
dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres do Sistema 
Portuário Nacional os portos que especifica; e na Re-
lação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de 
Viação o trecho ferroviário aludido. Ademais, especifica 
à Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A o 
trecho ferroviário em que pode exercer seu direito de 
construção, uso e gozo.

2. A alteração do Plano Nacional de Viação, em 
sua esfera rodoviária, busca adequá-lo às necessida-
des de ordenamento de tráfego nas rodovias BR–l16 
e BR-290, nas proximidades de Porto Alegre/RS, e 
nas BR-319 e BR-363, nas proximidades de Porto 
Velho/RO.

3. A premência da medida se justifica uma vez que 
a BR- 116 se interliga com a BR-290 em Porto Alegre, 
gerando um grande conflito de tráfego em uma área 
urbana, com sério riscos de graves acidentes aos seus 
usuários. Como medida saneadora, a nova BR-448/RS 
interligará as duas rodovias anteriores e redireciona-
rá o fluxo atualmente voltado para a capital gaúcha, 
mas que na verdade se dirige a região norte/oeste do 
Estado. Por conseguinte, a proposta tem por escopo 
desviar do tráfego urbano de Porto Alegre e Canoas 
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o fluxo desnecessário, possibilitando uma melhor in-
tegração dos eixos rodoviários federais no Estado do 
Rio Grande do Sul.

4. Vê-se que a questão nesse caso vai além da 
ordenação do modal rodoviário. Toca  à segurança dos 
usuários, visto que a situação atual gera grande con-
flito de tráfego em uma área urbana.

5. Por sua vez, as rodovias BR-319 e BR-364 em 
Rondônia, apesar de terem pontos de passagem no 
mesmo Estado, não possuem interligação e, tendo em 
vista o deslocamento de cargas pela BR-364 em direção 
ao porto de Porto Velho, o trecho que se propõe incluir 
na Rede Rodoviária Federal permitirá a ligação rodovi-
ária entre a BR-364 e o porto e, consequentemente, à 
BR-319, com melhores condições de deslocamento de 
todas as cargas oriundas de Rondônia e Mato Grosso 
com a região Norte do país e reciprocamente.

6. Portanto, no que toca à inclusão das nominadas 
rodovias no Plano Nacional de Viação – PNV, tem-se 
que a medida visa, em última instância, a salvaguarda 
e segurança dos usuários das BR-116 e BR-290, em 
Porto Alegre, bem como um escoamento de riquezas 
e pessoas mais racional no caso das BR-319 e BR-
364, em Rondônia.

7. Pretende-se, ademais, a inclusão do Terminal 
de Alcântara na relação descritiva dos Portos do Sis-
tema Portuário Nacional, por se tratar de instalação 
indispensável para suporte à base de lançamento de 
foguetes da AEB – Agência Espacial Brasileira e ob-
jeto de compromisso do Governo Brasileiro no acordo 
internacional com a Ucrânia, com a finalidade de ope-
racionalizar as atividades espaciais da referida base. 
Sem esse terminal as cargas, com pesos e dimensões 
especiais destinadas ao programa espacial, não po-
derão ser transportadas. Portanto, sua construção é 
imprescindível para a viabilização do referido centro 
de lançamento de foguetes.

8. A inclusão do Terminal de Alcântara no PNV, 
ato fundamental para a aplicação de recursos na sua 
infra-estrutura, vai além das questões afetas ao setor 
de transportes. Envolve o Projeto Espacial Brasileiro, 
além da própria reputação do país para com a comu-
nidade internacional, visto que a operacionalização do 
referido terminal é função direta do cumprimento das 
obrigações do Brasil para com seus parceiros interna-
cionais. Tais obras são igualmente urgentes, vistos que 
a execução do programa atende a prazos que fogem à 
alçada do Brasil para unilateralmente estendê-los, por 
serem objeto de acordos internacionais.

9. Importa destacar, ainda, que os portos fluviais 
especificados na minuta em comento não constam 
da Relação Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais 
e Lacustres do Plano Nacional de Viação. A inclusão 

dos mesmos no Sistema Portuário Nacional faz-se ne-
cessária em razão de constituírem instalações de aten-
dimento às comunidades ribeirinhas no transporte de 
passageiros com carga acompanhada, de carga geral 
e do embarque e desembarque de veículos(roll-on/roll-
off) comum na região amazônica em decorrência da 
extensa rede fluvial contrastando com a pequena den-
sidade de rodovias. Os portos e terminais atualmente 
existentes na região ou funcionam de forma improvi-
sada em beiras de rio, sem a mínima infra-estrutura, 
ou em condições precárias em decorrência de obras 
obsoletas ou no fim da vida útil, necessitando imediata 
recuperação e ampliação. Em todos os casos consti-
tuem instalações insuficientes e incapazes de atender à 
demanda da população que se vale dessas facilidades 
com o mínimo de eficiência e segurança.

10. Em suma, urge a realização de obras de infra-
estrutura em tais portos, impossível hoje em razão dos 
mesmos não constarem no PNV. A inclusão, e posterior 
execução de obras, irá gerar uma importante alternativa 
às comunidades ribeirinhas no transporte de cargas e 
passageiros, e, sobretudo, criar condições de higiene 
e segurança aos usuários, que utilizam os portos em 
condições lastimáveis. Portanto, neste caso, por razões 
óbvias, as necessidades de inclusão e conseqüente 
realização de obras são prementes e incontestáveis, 
logo, relevantes e urgentes.

11. No que tange à inclusão de trecho ferrovi-
ário na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano 
Nacional de Viação, tem-se que o trecho específico é 
fundamental dentro do contexto da política nacional 
de transportes, sendo considerada importante liga-
ção modal entre as regiões Norte e Centro-Oeste do 
País. Ademais, a Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 
de setembro de 2001, autoriza a Valec – Engenharia, 
Construções e Ferrovias S.A. a manter-se em atividade 
até a conclusão das obras da nominada ferrovia sem, 
no entanto, prever sua inclusão no Plano Nacional 
de Viação – PNV (Lei nº 5.917, de l0 de setembro de 
1973 – anexo e Leis nºs 6.671, de 4 de julho de 1979 
e 9.852, de 27 de outubro de 1999).

12. Com efeito, e considerando que o PNV veda 
investimentos em infra-estrutura de transportes que 
não se encontram previstos em seus anexos, preten-
de-se a inclusão da Estrada de Ferro Norte-Sul na re-
lação descritiva das Ferrovias no Plano Nacional de 
Viação. A titular do direito de construção, uso e gozo 
sobre o referido trecho ferroviário, Valec – Engenharia, 
Construções e Ferrovias S.A, já se encontra apta a 
implementar as medidas para execução da obra, que, 
como dito, servirá de importante alternativa para os 
transportes de cargas e passageiros em relação aos 
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já sobrecarregados modais de ligação entre as regiões 
Norte e Centro-Oeste do País.

13. Com a efetivação da medida, que não pode 
esperar por uma tramitação longa e letárgica no Con-
gresso Nacional, o setor produtivo e a sociedade em 
geral ganham com a valorização de uma importante 
modalidade de transporte subdesenvolvida num País 
continental como o Brasil. Vale repetir, medidas que 
atendem de pronto à sociedade devem ser pronta-
mente executadas, para isto existem instrumentos de 
governabilidade como a medida provisória.

14. Nesse sentido, sabe-se que a medida pro-
visória tem nascedouro constitucional, portanto, tem 
natureza jurídico-constitucional. Essa politicidade tem 
como apanágio a discricionariedade do Presidente 
da República, que, achando oportuno e conveniente, 
edita a medida provisória em face de circunstâncias 
relevantes e urgentes, que seriam insatisfeitas com 
os instrumentos jurídicos ordinários existentes no or-
denamento.

15. Portanto, se houver, conforme requer o art. 
62, circunstâncias excepcionais, relevantes e urgentes, 
inexistindo instrumentos jurídicos capazes de solucio-
narem a questão, pode o Presidente da República, 
fundamentando, editar medida provisória. Assim, de-
monstrando-se a ocorrência dos pressupostos cons-
titucionais e se atendendo aos princípios da propor-
cionalidade e da razoabilidade, legítima é a edição 
de medida provisória. Inexistindo a fundamentação, 
inquina-se a medida provisória de vício de inconstitu-
cionalidade, por não conter requisito essencial capaz 
de possibilitar o seu devido exame.

16. É preciso demonstrar, no entanto, a presen-
ça dos requisitos materiais para a assunção da MP 
em comento, a saber: a relevância e a urgência, pois 
em havendo tais circunstâncias excepcionais, deve 
o Estado atuar prontamente, cabendo ao Chefe do 
Poder Executivo editar medida provisória com esse 
desiderato.

17. No presente caso, vislumbra-se na medida 
proposta a clara presença dos requisitos de relevân-
cia e urgência, sobretudo por trazer em seu bojo pro-
teção à vida dos usuários de transportes e promoção 
de importantes objetivos desenvolvimentistas, como a 
otimização do escoamento de riquezas e a operacio-
nalização do Programa Espacial Brasileiro.

18. Em decorrência do requisito da urgência, o 
ato deve ser deve ser indispensável e imediatamente 
necessário, na medida em que o requisito relevância 
refere-se à preservação da ordem pública e da con-
tinuidade do serviço público como devidamente de-
monstrado.

19. A situação que serve de base à atuação es-
tatal deve envolver gravidade, não estando dentro dos 
riscos normais e suportáveis pela vida em sociedade. 
Nesse quadro se expressa a relevância, que facilmente 
se vislumbra na medida em que o objetivo da MP toca 
em assuntos tais como segurança dos usuários dos 
modais de transportes especificados, desafogamento 
de modais fustigados, e, conseqüentemente, melhor 
circulação de riquezas e pessoas, além de adimple-
mento de acordos internacionais e outros temas in-
dubitavelmente relevantes. Vê-se que não é qualquer 
relevância, mas uma proeminência para os interesses 
públicos de caráter imediato, segundo os princípios 
constitucionais que direcionam este Ministério, este 
Governo e a atividade estatal como um todo. Qualquer 
que seja o sentido atribuído ao requisito substancial 
da relevância, ainda que difícil delimitação no plano do 
direito constitucional, facilmente será subsumido para 
as hipóteses da medida provisória em comento.

20. Vale repetir, com fito de fixar o requisito da re-
levância, que são interesses importantes aqueles que 
se referem ao escoamento de riquezas, cumprimento 
de acordos internacionais e zelo pela reputação inter-
nacional do país, bem como, e sobretudo, a segurança 
dos usuários dos modais objetos da MP. Tudo isto é 
conseqüência da MP em análise, pois tais finalidades 
não podem ser atingidas sem a inclusão na Relação 
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal 
as rodovias nela descritas, na Relação Descritiva dos 
Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres do Sistema Por-
tuário Nacional os portos que especifica, e na Relação 
Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação 
o trecho ferroviário aludido.

21. Quanto ao requisito urgência, presente em 
todas as hipóteses acima ventiladas, tem-se que é 
residual, no sentido de que sua utilização depende 
da inidoneidade dos mecanismos de cooperação no 
processo legislativo e dos instrumentos que aceleram 
esse processo. É sabido que o trâmite dos projetos de 
lei diante da realidade legislativa pátria, mesmo com 
instrumentos aceleradores do trâmite do mesmo, pode-
ria sustar ou impedir definitivamente a implementação 
de importantes projetos e objetivos que a presente MP 
tem por fito viabilizar.

22. Os objetos da MP indicam claramente que 
este Ministério e suas entidades vinculadas estão con-
frontados com situações extraordinárias, em que a uti-
lização dos instrumentos ordinários de atuação implica 
prejuízo, pelo retardamento. A urgência, no presente 
caso, aparece como motivo determinante do dever de 
ação imediata do Poder Executivo que precisa reduzir, 
ao máximo, o tempo entre o ato executivo e a sua en-
trada em vigor. A situação impõe, em todos os casos, 
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indubitavelmente, atuação urgente do Poder Executi-
vo que não encontra, nos instrumentos ordinários de 
atuação, meios de evitar danos pelo retardamento. E 
nos casos referidos os danos são notáveis e irrever-
síveis, vez que tocam, inclusive, à segurança e vida 
dos administrados.

23. A indispensabilidade e o imediatismo, recla-
mados pelas situações já delineadas, concernem ao 
fim de interesse público, ao influxo do qual a ativida-
de do Poder Público se desenvolve. Esse é o requisito 
concorrente da relevância anteriormente referido.

24. A idéia de urgência e relevância à luz do di-
reito brasileiro tem um significado próprio. Na lição de 
Carmem Lúcia Antunes Rocha:

“Urgência jurídica é, pois, a situação que 
ultrapassa a definição normativa regular de 
desempenho ordinário das funções do Poder 
Público pela premência de que se reveste e 
pela imperiosidade de atendimento da hipótese 
abordada, a demandar, assim, uma conduta 
especial em relação àquela que se nutre da 
normalidade aprazada institucionalmente”.

(IN: Conceito de Urgência no Direito Pú-
blico Brasileiro. Revista Trimestral de Direito 
Público, nº 1, Malheiros, 1993, p. 234).

25. A urgência requer uma pronta atuação, a fim 
de dirimir as conseqüências dos fatos. Por relevante, 
tomemos a lição de Rosenice Deslandes e Alexandre 
Barros Castro:

“Seja de fato ou de direito, é a que se 
apresenta em toda exuberância, em toda evi-
dência, para ser acatada ou apreciada como 
justificativa do pedido, da pretensão, ou da 
proteção do direito”.

(In: Tributos x Medidas Provisórias no Di-
reito Brasileiro, Carthago e Forte, São Paulo, 
1992, p. 32).

26. Assim, as expressões relevância e urgência 
são indeterminadas, já que reclamam preenchimento 
valorativo, com elementos provenientes do setor so-
cial e do sistema normativo no qual estão inseridas. 
A discricionariedade existe sempre que, previsto um 
ato em nível normativo abstrato, o sujeito puder esco-
lher, livremente, diante do caso concreto, entre mais 
de uma opção válida para a prática do ato, quanto à 
sua conseqüência e seu efeito, O exercício de apre-
ciação discricionária, na prática do ato, pode decorrer 
da análise de conceitos de valor, cujo preenchimento 
de conteúdo decorre de aspectos objetivos, prove-
nientes do sistema e do meio social, mas que uma 
vez preenchidos de conteúdo pelo sistema e pelos 
valores que veiculam, fornecem mais de uma solução 

ótima e válida para o Direito. Mas da análise dos atos, 
é fácil compreender, subsumir e integrar os conceitos 
de relevância e urgência quando a medida visa, como 
dito, preservar vidas humanas, honrar compromissos 
internacionais e escoar as riquezas desafogando mo-
dais de transportes de que se cuida.

Estas, Senhor Presidente, são as razões que me 
levaram a propor a Vossa Excelência a edição desta 
Medida Provisória.

Respeitosamente, – Alfredo Pereira do Nas-
cimento.

Ofício nº 8 (CN) 

Brasília, 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 processa-
do da Medida Provisória nº 274, de 2005, que “inclui e 
altera dispositivos na Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, e dá 
outras providências.”

Informo, por oportuno, que à Medida não foram 
oferecidas emendas e que a Comissão Mista não se 
instalou.

Atenciosamente. – Senador Renan Calheiros, 
Presidente.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 275, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 943/2005 
AVISO Nº 1.461/2005 – C. CIVIL

Altera a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, que institui o Sistema Integrado 
de Pagamento de Impostos e Contribui-
ções das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte (SIMPLES), em função 
da alteração promovida pelo art. 33 da Lei 
nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e 
dispõe que o prazo a que se refere o art. 2º 
da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
para reutilização do benefício da isenção 
do Imposto sobre Produtos Industrializados 
– IPI, na aquisição de automóveis para uti-
lização no transporte autônomo de passa-
geiros, bem como por pessoas portadoras 
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de deficiência física, aplica-se inclusive às 
aquisições realizadas antes de 22 de no-
vembro de 2005. 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 Os arts. 4º, 5º, 9º, 13 e 23 da Lei nº 9.317, 
de 5 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art.4º.  ..................................................
 ..............................................................
§ 4º Para fins do disposto neste artigo, 

os convênios de adesão ao Simples poderão 
considerar como empresas de pequeno pode 
tão-somente aquelas cuja receita bruta, no 
ano – calendário seja superior a R$240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou in-
ferior a 720.000,00 (setecentos e vinte mil 
reais)”. (NR)

“Art 5º.  ..................................................
I –  .........................................................
 ..............................................................
d) de R$120.000,01 (cento e vinte mil 

reais e um centavo) a R$240.000,00 (duzen-
tos e quarenta mil reais): 5,4% (cinco inteiros 
e quatro décimos por cento);

II –  ........................................................
 ..............................................................
j) de R$1.200.000,01 (um milhão, duzen-

tos mil reais e um centavo) a R$1.320.000.00 
(um milhão e trezentos e vinte mil reais): 9% 
(nove por cento);

1) de R$1.320.000,01 (um milhão, tre-
zentos e vinte mil reais e um centavo) a R$ 
1.440.000,00 (um milhão e quatrocentos e qua-
renta mil reais): 9,4% (nove inteiros e quatro 
décimos por cento);

m) de R$1.440.000,01 (um milhão, qua-
trocentos e quarenta mil reais e um centavo) 
a R$1.560.000,00 (um milhão e quinhentos e 
sessenta mil reais): 9,8% (nove inteiros e oito 
décimos por cento);

n) de R$1.560.000,01 (um milhão, qui-
nhentos e sessenta mil reais e um centavo) 
a R$1.680.000,00 (um milhão e seiscentos e 
oitenta mil reais): 10,2% (dez inteiros e dois 
décimos por cento);

o) de R$1.680.000,01 (um milhão, seis-
centos e oitenta mil reais e um centavo) a 
R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil 
reais): 10,6% (dez inteiros e seis décimos por 
cento);

p) de R$1.800.000,01 (um milhão, oitocen-
tos mil reais e um centavo) a R$1.920.000,00 
(um milhão e novecentos e vinte mil reais): 
11% (onze por cento);

q) de R$1.920.000,01 (um milhão, no-
vecentos e vinte mil reais e um centavo) a 
R$2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil 
reais): 11,4% (onze inteiros e quatro décimos 
por cento);

r) de R$2.040.000,01 (dois milhões, qua-
renta mil reais e um centavo) a R$2.160.000,00 
(dois milhões e cento e sessenta mil reais): 11,8% 
(onze inteiros e oito décimos por cento);

s) de R$2.160.000,01 (dois milhões, 
cento e sessenta mil reais e um centavo) a 
R$2.280.000,00 (dois milhões e duzentos e 
oitenta mil reais): 12,2% (doze inteiros e dois 
décimos por cento);

t) de R$2.280.000,01 (dois milhões, du-
zentos e oitenta mil reais e um centavo) a 
R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos 
mil reais): 12,6% (doze inteiros e seis décimos 
por cento).

 ....................................................  ”(NR) 
 “Art. 9º ..................................................  

I – na condição de microempresa, que te-
nha auferido, no ano-calendário imediatamente 
anterior, receita bruta superior a R$240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais);

II – na condição de empresa de pequeno 
porte, que tenha auferido, no ano-calendário 
imediatamente anterior, receita bruta superior 
a R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocen-
tos mil reais);

 ..............................................................
§ 1º Na hipótese de inicio de atividade no 

ano-calendário imediatamente anterior ao da 
opção, os valores a que se referem os incisos 
I e II serão, respectivamente, de R$20.000,00 
(vinte mil reais) e R$200.000,00 (duzentos mil 
reais) multiplicados pelo número de meses de 
funcionamento naquele período, desconside-
radas as frações de meses.

 ..................................................... ”(NR)
“Art.13 ...................................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
 ..............................................................
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b) ultrapassado, no ano-calendário de 
início de atividades, o limite receita bruta cor-
respondente a R$200.000,00 (duzentos mil 
reais) multiplicados pelo número de funciona-
mento nesse período.

 ..............................................................
§ 2º A microempresa que ultrapassar, 

no ano-calendário imediatamente anterior, 
o limite de receita bruta correspondente a 
R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) 
estará excluída do SIMPLES nessa condição, 
podendo, mediante alteração cadastral, ins-
crever-se na condição de empresa de peque-
no porte.

 ..................................................... “(NR)

“Art. 23. Os valores pagos pelas pessoas jurídicas 
inscritas no SIMPLES corresponderão a:

I – no caso de microempresas:
a) em relação à faixa de receita bruta de 

que trata a alínea “a” do inciso I do art. 5º:
1 – 0% (zero por cento), relativo ao 

IRPJ;
2 – 0,3% (três décimos por cento), rela-

tivos à CSLL;
3 – 0,9% (nove décimos por cento), re-

lativos à COFINS;
4 – 0% (zero por cento), relativo ao PIS/

PASEP;
5 – 1,8% (um inteiro e oito décimos por 

cento), relativos às contribuições de que trata 
a alínea “f” do § 1º do art. 3º,

b) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea “b” do inciso I do art. 5º:

1 – 0% (zero por cento), relativo ao 
IRPJ;

2 – 0,4% (quatro décimos por cento), 
relativos à CSLL;

3 – 1,2% (um inteiro e dois décimos por 
cento), relativos à COFINS;

4 – 0% (zero por cento), relativo ao PIS/
PASEP;

5 – 2,4% (dois inteiros e quatro décimos 
por cento), relativos às contribuições de que 
trata a alínea “f” do § 1º do art. 3º;

c) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea “c” do inciso I do art. 5º:

1 – 0% (zero por cento), relativo ao 
IRPJ;

2 – 0,5% (cinco décimos por cento), re-
lativos à CSLL;

3 – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por 
cento), relativos à COFINS;

4 – 0% (zero por cento), relativo ao PIS/
PASEP;

5 – 3% (três por cento), relativos às con-
tribuições de que trata a alínea “f” do § 1º do 
art. 3º;

d) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea “d” do inciso I do art. 5º:

1 – 0% (zero por cento), relativo ao 
IRPJ;

2 – 0,54% (cinqüenta e quatro centési-
mos por cento), relativos à CSLL;

3 – 1,62% (um inteiro e sessenta e dois 
centésimos por cento), relativos à COFINS;

4 – 0% (zero por cento), relativo ao PIS/
PASEP;

5 – 3,24% (três inteiros e vinte e quatro 
centésimos por cento), relativos às contribui-
ções que trata a alínea “f” do § 1º do art. 3º;

II – No caso de empresa de pequeno 
porte:

a) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea a do inciso II do art. 5º:

1 – 0% (zero por cento), relativo ao Irpj;
2 – 0,54% (cinqüenta e quatro centési-

mos por cento), relativos à Csll;
3 – 1,62% (um inteiro e sessenta e dois 

centésimos por cento), relativos à Cofins;
4 – 0% (zero por cento), relativo ao Pis/

Pasep;
5 – 3,24% (três inteiros e vinte e quatro 

centésimos por cento), relativos às contribuições 
de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

b) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea b do inciso II do art. 5º:

1 – 0,41% (quarenta e um centésimos 
por cento), relativos ao Irpj;

2 – 0,41% (quarenta e um centésimos 
por cento), relativos à Csll;

3 – 1,21% (um inteiro e vinte e um cen-
tésimos por cento), relativos à Cofins;

4 – 0,29% (vinte e nove centésimos por 
cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 3,48% (três inteiros e quarenta e oito 
centésimos por cento), relativos às contribuições 
de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

c) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea c do inciso II do art. 5º:

1 – 0,44% (quarenta e quatro centésimos 
por cento), relativos ao Irpj;

2 – 0,44% (quarenta e quatro centésimos 
por cento), relativos à Csll;

3 – 1,29% (um inteiro e vinte e nove cen-
tésimos por cento), relativos à Cofins;
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4 – 0,31% (trinta e um centésimos por 
cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 3,72% (três inteiros e setenta e dois 
centésimos por cento), relativos às contribuições 
de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

d) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea d do inciso II do art. 5º:

1 – 0,46% (quarenta e seis centésimos 
por cento), relativos ao Irpj;

2 – 0,46% (quarenta e seis centésimos 
por cento), relativos à Csll;

3 – 1,38% (um inteiro e trinta e oito cen-
tésimos por cento), relativos à Cofins;

4 – 0,34% (trinta e quatro centésimos por 
cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 3,96% (três inteiros e noventa e seis 
centésimos por cento), relativos às contribuições 
de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

e) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea “e” do inciso II do art. 5º:

1 – 0,49% (quarenta e nove centésimos 
por cento), relativos ao Irpj;

2 – 0,49% (quarenta e nove centésimos 
por cento), relativos à Csll;

3 – 1,47% (um inteiro e quarenta e sete 
centésimos por cento), relativos à Cofins;

4 – 0,3 5% (trinta e cinco centésimos por 
cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 4,2% (quatro inteiros e dois décimos 
por cento), relativos às contribuições de que 
trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

f) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea e do inciso II do art. 5º:

1 – 0,52% (cinqüenta e dois centésimos 
por cento), relativos ao Irpj;

2 – 0,52% (cinqüenta e dois centésimos 
por cento), relativos à Csll;

3 – 1,55% (um inteiro e cinqüenta e cinco 
centésimos por cento), relativos à Cofins;

4 – 0,37% (trinta e sete centésimos por 
cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 4,44% (quatro inteiros e quarenta e qua-
tro centésimos por cento), relativos às contribui-
ções de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

g) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea g do inciso II do art. 5º:

1 – 0,55% (cinqüenta e cinco centésimos 
por cento), relativos ao Irpj;

2 – 0,55% (cinqüenta e cinco centésimos 
por cento), relativos à Csll;

3 – 1,63% (um inteiro e sessenta e três 
centésimos por cento), relativos à Cofins;

4 – 0,39% (trinta e nove centésimos por 
cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 4,68% (quatro inteiros e sessenta e oito 
centésimos por cento), relativos às contribuições 
de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

h) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea h do inciso II do art. 5º:

1 – 0,58% (cinqüenta e oito centésimos 
por cento), relativos ao Irpj;

2 – 0,58% (cinqüenta e oito centésimos 
por cento), relativos à Csll;

3 – 1,7 1% (um inteiro e setenta e um 
centésimos por cento), relativos à Cofins;

4 – 0,41% (quarenta e um centésimos 
por cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 4,92% (quatro inteiros e noventa e dois 
centésimos por cento), relativos às contribuições 
de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

i) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea i do inciso II do art. 5º:

1 – 0,6% (seis décimos por cento), re-
lativos ao Irpj;

2 – 0,6% (seis décimos por cento), re-
lativos à Csll;

3 – 1,81% (um inteiro e oitenta e um cen-
tésimos por cento), relativos à Cofins;

4 – 0,43% (quarenta e três centésimos 
por cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 5,16% (cinco inteiros e dezesseis cen-
tésimos por cento), relativos às contribuições 
de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

j) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea j do inciso II do art. 5º:

1 – 0,63% (sessenta e três centésimos 
por cento), relativos ao Irpj;

2 – 0,63% (sessenta e três centésimos 
por cento), relativos à Csll;

3 – 1,88% (um inteiro e oitenta e oito cen-
tésimos por cento), relativos à Cofins;

4 – 0,46% (quarenta e seis centésimos 
por cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 5,4% (cinco inteiros e quatro décimos 
por cento), relativos às contribuições a alínea 
f do § 1º do art. 3º;

l) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea l do inciso II do

1 – 0,65% (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativos ao Irpj;

2 – 0,65% (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativos à Csll;

3 – 1,97% (um inteiro e noventa e sete 
centésimos por cento), relativos à Cofins;
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4 – 0,49% (quarenta e nove centésimos 
por cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 5,64% (cinco inteiros e sessenta e 
quatro centésimos por cento), relativos às con-
tribuições de que trata a alínea f do § 1º do 
art. 3º;

m) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea m do inciso II do art. 5º;

1 – 0,68% (sessenta e oito centésimos 
por cento), relativos ao Irpj;

2 – 0,68% (sessenta e oito centésimos 
por cento), relativos à Csll;

3 – 2,05% (dois inteiros e cinco centési-
mos por cento), relativos à Cofins;

4 – 0,5 1% (cinqüenta e uni centésimos 
por cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 5,88% (cinco inteiros e oitenta e 
oito centésimos por cento), relativos às con-
tribuições de que trata a alínea f do § 1º do 
art. 3º;

n) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea n do inciso II do art. 5º;

1 – 0,71% (setenta e um centésimos por 
cento), relativos ao Irpj;

2 – 0,71% (setenta e um centésimos por 
cento), relativos à Csll;

3 – 2,12% (dois inteiros e doze centési-
mos por cento), relativos à Cofins;

4 – 0,54% (cinqüenta e quatro centésimos 
por cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 6,12% (seis inteiros e doze centési-
mos por cento), relativos às contribuições de 
que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

o) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea o do inciso II do art. 5º;

1 – 0,74% (setenta e quatro centésimos 
por cento), relativos ao Irpj;

2 – 0,74% (setenta e quatro centésimos 
por cento), relativos à Csll;

3 – 2,2% (dois inteiros e dois décimos 
por cento), relativos à Cofins;

4 – 0,56% (cinqüenta e seis centésimos 
por cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 6,36% (seis inteiros e trinta e seis cen-
tésimos por cento), relativos às contribuições 
de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

p) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea p do inciso II do art. 5º;

1 – 0,77% (setenta e sete centésimos 
por cento), relativos ao Irpj;

2 – 0,77% (setenta e sete centésimos 
por cento), relativos à Csll;

3 – 2,27% (dois inteiros e vinte e sete 
centésimos por cento), relativos à Cofins;

4 – 0,59% (cinqüenta e nove centésimos 
por cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 6,6% (seis inteiros e seis décimos 
por cento), relativos às contribuições de que 
trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

q) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea q do inciso II do art. 5º.

1 – 0,8% (oito décimos por cento), rela-
tivos ao Irpj;

2 – 0,8% (oito décimos por cento), rela-
tivos à Csll;

3 – 2,35% (dois inteiros e trinta e cinco 
centésimos por cento), relativos à Cofins;

4 – 0,61% (sessenta e um centésimos 
por cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 6,84% (seis inteiros e oitenta e qua-
tro centésimos por cento), relativos às con-
tribuições de que trata a alínea f do § 1º do 
art. 3º;

r) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea r do inciso II do art. 5º:

1 – 0,84% (oitenta e quatro centésimos 
por cento), relativos ao Irpj;

2 – 0,84% (oitenta e quatro centésimos 
por cento), relativos à Csll;

3 – 2,42% (dois inteiros e quarenta e dois 
centésimos por cento), relativos à Cofins;

4 – 0,62% (sessenta e dois centésimos 
por cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 7,08% (sete inteiros e oito décimos 
por cento), relativos às contribuições de que 
trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

s) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea s do inciso II do art. 5º;

1 – 0,86% (oitenta e seis centésimos por cento), 
relativos ao Irpj;

2 – 0,86% (oitenta e seis centésimos por 
cento), relativos à Csll;

3 – 2,52% (dois inteiros e cinqüenta e dois 
centésimos por cento), relativos à Cof1ns;

4 – 0,64% (sessenta e quatro centésimos 
por cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 7,32% (sete inteiros e trinta e dois cen-
tésimos por cento), relativos às contribuições 
de que trata a alínea f do § 1º do art. 3º;

t) em relação à faixa de receita bruta de 
que trata a alínea t do inciso II do art. 5º;

1 – 0,89% (oitenta e nove centésimos 
por cento), relativos ao Irpj;

2 – 0,89% (oitenta e nove centésimos 
por cento), relativos à Csll;
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3 – 2,6 1% (dois inteiros e sessenta e 
um centésimos por cento), relativos à Co-
fins;

4 – 0,65% (sessenta e cinco centésimos 
por cento), relativos ao Pis/Pasep;

5 – 7,56% (sete inteiros e cinqüenta e 
seis centésimos por cento), relativos às con-
tribuições de que trata a alínea f do § 1º do 
art. 3º;

 ..............................................................
§ 3º A pessoa jurídica cuja receita bruta, 

no decurso do ano calendário, exceda ao limite 
a que se refere o inciso II do art. 2º adotará, em 
relação aos valores excedentes, dentro daque-
le ano, os percentuais previstos na alínea t do 
inciso II e nos §º 2º, 3º, inciso III ou IV, e § 4º, 
inciso III ou IV, todos do art. 5º, acrescidos de 
20% (vinte por cento), observado o disposto em 
seu § 1º (NR).

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.989, de 24 de feve-
reiro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Parágrafo único. O prazo de que trata o 
caput aplica-se inclusive às aquisições antes 
de 22 de novembro de 2005.” (NR)

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação, efeitos, em relação ao art. 1º, 
a partir de 1º de janeiro de 2006.

Art. 4º Fica revogado o art. 14 da Medida Provi-
sória nº 2.18949, de 23 de agosto de 2001, na parte 
que dá nova redação aos incisos I e lido art. 9º da Lei 
nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

Brasília, 29 de dezembro de 2005; 184º da In-
dependência e 117º da República. – Murilo Portugal 
Filho, Luiz Inácio Lula da Silva.

EM Nº 180/2005 – MF

Brasília, 27 de dezembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência 

proposta de medida provisória que “altera a Lei nº 
9.317, de 5 de dezembro de 1996, que institui o Sis-
tema Integrado de Pagamento de Impostos e Con-
tribuições das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porte (SIMPLES), em função da alteração 
promovida pelo art. 33 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005”.

2. A proposta ora encaminhada tem por objetivo 
estabelecer as faixas de receita bruta e os correspon-
dentes percentuais do Sistema Integrado de Pagamento 
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), de modo a 

regulamentar o disposto no art. 33 da Lei nº 11.196, 
de 21 de novembro de 2005.

3. Cabe esclarecer, que a urgência da medida 
proposta justifica-se pela necessidade de regulamen-
tação das disposições do art. 33 da Lei nº 11.196, de 
21 de novembro de 2005, até 31-12-2005, quanto à 
alteração do art. 2º da Lei nº 9.317, de 5 de dezem-
bro de 1996, a qual entra em vigor a partir de 1º de 
janeiro de 2006.

4. Esses são os motivos, Senhor Presidente, 
pelos quais temos a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de 
medida provisória.

Respeitosamente, – Murilo Portugal Filho.

EM nº 181/2005 – MF

Brasília, 28 de dezembro de 2005

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

Vossa Excelência o Projeto de Medida Provisória que 
altera a redação do art. 69 da Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005.

2. A medida proposta tem por objetivo permitir a 
aplicação do disposto na referida lei às aquisições de 
veículos realizadas antes de sua vigência. De fato, o 
texto atual da Lei nº 11.196, de 2005, trouxe o benefício 
de permitir a aquisição de outro veículo por taxistas e 
deficientes físicos após o prazo de dois anos contado 
da aquisição anterior (antes o prazo era de três anos). 
Ocorre que, para permitir que o novo prazo se aplique 
também aos beneficiários que tenham adquirido os 
veículos anteriormente à nova lei, é necessária a al-
teração de seu texto para que essa possibilidade seja 
prevista de forma expressa.

3. A edição da medida provisória justifica-se, 
portanto, diante da relevância e da urgência da 
medida. Quanto à relevância, está ela mais do que 
demonstrada pela importância da medida acima 
descrita. Por sua vez, a urgência justifica-se pela ne-
cessidade de trazer um tratamento uniforme para as 
pessoas físicas que adquiriram veículos na vigência 
da legislação anterior, cujo período para aquisição 
de novo veículo com isenção era de três anos, com 
as pessoas físicas que adquirirem veículos com 
isenção após a vigência da Lei nº 11.196, de 2005, 
cujo prazo é de dois anos. Assim, a urgência da 
medida justifica-se, tendo em vista que a redução 
de prazo proposta na Lei nº 11.196, de 2005, não 
alcança as aquisições de veículos efetuadas antes 
da vigência da lei.

Respeitosamente, – Murilo Portugal Filho, Mi-
nistro de Estado da Fazenda, Interino. 
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Ofício nº 9 (CN)

Brasília, 16 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 processa-
do da Medida Provisória nº 275, de 2005, que “altera 
a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que ins-
titui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 

e Contribuições das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte (SIMPLES), em função da alteração 
promovida pelo art. 33 da Lei nº 11.196, de 21 de no-
vembro de 2005, e dispõe que o prazo a que se refere 
o art. 2º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
para reutilização do benefício da isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI, na aquisição de 
automóveis para utilização no transporte autônomo 
de passageiros, bem como por pessoas portadoras 
de deficiência física, aplica-se inclusive às aquisições 
realizadas antes de 22 de novembro de 2005.”

Informo, por oportuno, que à Medida foram ofere-
cidas 34 (trinta e quatro) emendas e que a Comissão 
Mista não se instalou.

Atenciosamente. – Senador Renan Calheiros, 
Presidente.



01708 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01709 



01710 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

justo e necessário estender aos portadores da doença 
crônica NARCOLEPSIA, alguns dos direitos e benefícios 
já garantido aos portadores de outras doenças crônicas.

Apesar dos avanços da Ciência Médica, que pro-
piciam melhoras e modificações no tratamento de vá-
rias doenças, algumas pessoas são acometidas pelas 
chamadas doenças crônicas, e sobre as quais pouco 
se tem melhorado na condição de sobrevida de seus 
portadores. Inclui-se nesse caso a NARCOLEPSIA.

A Narcolepsia é definida como distúrbio de so-
nolência excessiva diurna ou, ainda, distúrbio de sono. 
Clinicamente é um distúrbio neurológico crônico (incu-
rável), que se caracteriza pelo complexo: sonolência 
diurna excessiva acompanhada de ataques repentinos, 
repetidos e irresistíveis de sono reparador; cataplexia; 
paralisia do sono e alucinações hipnagógicas.

Na Codificação Internacional de Doença (CID) 
a narcolepsia aparece no titulo G47 dos distúrbios do 
sono, no subtítulo G47.4 narcolepsia e cataplexia.

Os portadores de narcolepsia, chamados narco-
lépticos, são pessoas que enfrentam grandes e verda-
deiras dificuldades para se manterem alertas e concen-
trados em suas atividades, sejam elas profissionais, 
sociais, de lazer e até mesmo no convívio familiar.

A narcolepsia não é uma doença nova, porém 
é desconhecida, até mesmo no meio acadêmico e, 
conseqüentemente, pouco diagnosticada no Brasil. 
Tal desconhecimento, incluindo-se o de suas carac-
terísticas e sintomas são os principais dificultadores 
enfrentados por seus portadores.

Poucos são os centros de tratamento de distúr-
bio de sono no Brasil e, entre esses somente alguns 
tratam a Narcolepsia. O Hospital das Clinicas de São 
Paulo é o centro de referência no tratamento da Nar-
colepsia no Brasil.

Estudos do Prof. Dr. Rubens Reimão, do Hospital 
das Clínicas da USP (SP), a maior autoridade brasilei-
ra em narcolepsia, em seu livro Sono Estudo Abran-
gente, estima que 2 em Cada 10000, ou 0,0002% dos 
brasileiros podem ser acometido por essa moléstia.

Por analogia, utilizando dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) a população 
passível do acometimento totaliza aproximadamente 
36 mil cidadãos. Informações recentes dão conta que 
desse total somente 0,011%, (aproximadamente 400 
pessoas), conhecem o diagnóstico e fazem o tratamento 
necessário dado ao custo elevado dos medicamentos 
e despesas acessórias.

A causa da doença foi descoberta há poucos 
anos e publicada em 2000 na Universidade de Stan-
ford (USA). Trata da falta da orexina, um neurotrans-
missor no hipotálamo (parte do cérebro que controla 
o sono). A falta dessa substância torna o sono incon-

trolável, independentemente do horário, do local e das 
condição em que se encontre o portador. Atualmente, 
muitos laboratórios estudam uma forma de ministrar 
diretamente a orexina aos pacientes com narcolepsia, 
mas ainda não foi possível.

Essa doença crônica, incapacitante e irreversível 
obriga seu portador a viver em vigilância constante, 
devido à vontade intensa de dormir, principalmente 
em locais impróprios e monótonos, como sala de aula, 
reuniões, local de trabalho e, mesmo, na direção de 
automóvel. Os portadores ficam vulneráveis a risco 
iminente de acidentes e até de morte nas situações 
mais banais do dia-dia

A narcolepsia não possui tratamento que finda 
com a doença. Os tratamentos disponíveis não são 
completamente eficazes, pois a doença ainda desafia 
cientistas, que pesquisam formas de tratamento e a 
verdadeira causa da doença.

O SUS (sistema Único de Saúde) não distribui 
nenhuma das inúmeras drogas utilizadas no tratamen-
to da Narcolepsia.

O tratamento com as drogas disponíveis diminui 
a sonolência e age excitando os neurônios que inibem 
o sono REM. As anfetaminas, em alguns pacientes, 
evitam as crises de sono e aliviam a cataplexia em 
outra parte dos pacientes.

O tratamento disponível para os narcolépticos, 
com duração por toda a vida, produz somente o con-
trole dos sintomas da doença. Os narcolépticos fazem 
uso diário de vários medicamentos farmacológicos e 
dependem, inclusive, de medicamentos importados, 
aos quais pouquíssimos têm acesso.

O melhor tratamento é realizado com a utilização 
de drogas psicoestimulantes. Atualmente, o melhor 
medicamento – que mantém o paciente em alerta e 
provoca menores efeitos colaterais – à base do prin-
cipio ativo chamado Modafinil, é importado da Europa 
ou América do Norte, entretanto seu custo é significa-
tivamente elevado.

Poucos são os pacientes que importam o Mo-
dafinil, uma vez que a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) ainda não autorizou a comerciali-
zação no Brasil. Só o Modafinil, tem custo para cada 
paciente que pode chegar a R$1.500,00 mensalmente 
(conforme variação cambial e dose de uso diário).

É muito remédio e muito efeito colateral para que 
os pacientes fiquem apenas aparentemente acordados 
e se sintam somente um pouco melhor.

São inúmeros os casos em que o narcolépticos 
perde o emprego por causa do mau desempenho das 
tarefas.

Pesquisa realizada pela mestra Dra. Carmem 
Sylvia Proença em 2003, com pacientes casados, 
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com idade média de 40 anos, revela que a satisfação 
conjugal é muito afetada pelos sintomas da doença. A 
maioria dos relacionamentos não é duradoura.

O narcolépticos pode dormir quando parado no 
congestionamento ou, mesmo, no semáforo. Diante 
do risco de acidentes muitos deixam de dirigir. Al-
guns abandonam a atividade laborativa e se tornam 
dependentes dos familiares, até mesmo para irem às 
clinicas médicas e fisioterápicas, tão necessárias a 
muitos pacientes.

A solução já existe para esses casos. Atualmente 
os automóveis podem ser adaptados e acrescidos de 
dispositivos eletrônicos que darão a segurança neces-
sária aos portadores de narcolepsia e aos demais usu-
ários do trânsito. Sensores que identificam sonolência 
do motorista, queda de pressão arterial, piscar de olhos 
por tempo prolongado, desvio de pista de rolamento 
abruptamente e outros são necessários para permitir 
que os narcolépticos tenham condições de usar o direi-
to constitucional de ir e vir e manter-se em condições 
de desempenhar trabalhos laborativos. Entretanto, há 
que se ter consciência do custo majorado desses au-
tomóveis em razão desses dispositivos tecnológicos. 
Daí a necessidade de isentá-los de Tributos.

O transporte público brasileiro não atende as 
necessidades específicas e diárias dos incolépticos. 
No uso desse transporte público (ônibus, metrô), o 
narcolépticos sofre por sua condição de necessidade 
especial de “atenção”. São comuns as situações em 
que ele “passa” o local de descida por ter estado dor-
mindo. Também há risco de acidentes pessoais e à 
segurança individual, dada à aparência e a condição 
vulnerável do narcolépticos. São presas fáceis para 
assaltantes e outros criminosos.

As alterações cognitivas podem ser detectadas 
em vários setores da vida: social, pessoal, acadêmi-
co e profissional. A intensidade varia de acordo com o 
estágio da doença e o nível de exigência da atividade 
que se deseja realizar. As queixas mais corriqueiras 
são as dificuldades para manter a concentração, para 
conseguir memorizar e processar informações.

Cláudio Viveiros de Carvalho, assessor jurídico 
da Câmara dos Deputados, produziu, em março de 
2005, análise das características da narcolepsia frente 
a outras doenças crônicas e à legislação federal brasi-
leira. Ao analisar a legislação brasileira, Cláudio Car-
valho confirma que é possível identificar a existência 
de uma lógica que tende a conceder aos portadores 
de doenças crônicas e incapacitante vários benefícios. 
Isso visa à promoção de maior eqüidade, considerando 
as prováveis necessidades especiais decorrentes da 
condição de portador de doenças muitas vezes inca-
pacitantes. Nesse sentido, a lógica se preza por seu 

caráter social’. Continua Carvalho confirmando que 
se trata de pessoas que enfrentam reais dificuldades 
para se manterem alertas e concentrados em suas 
atividades; muitas são as restrições de que padecem 
no campo de trabalho.

Conclui Carvalho que, “ademais, o tratamento de 
escolha apresenta custo bastante elevado. Dessa for-
ma, parece-nos justificável a inclusão da narcolepsia 
entre as doenças especificadas em lei para a conces-
são de benefícios”.

Os pacientes e familiares se uniram em torno da 
Sociedade Brasileira dos Portadores de Narcolepsia 
– SOBRAN, única entidade brasileira que acolhe os 
portadores de narcolepsia.

Diante de toda essa realidade e baseado no es-
tudo jurídico, já produzido na Câmara dos Deputados, 
construímos nossa proposta:

O artigo 2ºA de nossa proposição visa estender 
aos portadores de narcolepsia a isenção de pagamen-
to de Imposto de Renda já garantido a portadores de 
outras 19 doenças crônicas relacionadas no inciso XIV 
do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. 
Tais doenças se assemelham nas características clíni-
cas e no custo elevado de medicamentos e tratamento, 
que só findam com o óbito do paciente.

Os valores pagos por alguns pacientes ao Estado 
por meio do Imposto de Renda não são suficientes para 
cobrir as despesas diárias e mensais, mas ajudarão 
a custeá-las. Dessa forma, os valores que seriam pa-
gos ao Fisco serão utilizados na aquisição dos medi-
camentos não fornecidos pelo SUS e demais terapias 
(fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, neurologista e 
Eurofisiologista), de forma a garantir a continuidade do 
tratamento. Lembramos que a legislação tributária na-
cional não permite, em nenhuma hipótese, a dedução 
de gastos com medicamentos nacionais ou importados 
na declaração de ajuste anual.

O artigo 2ºB de nossa proposição vem em mesmo 
sentido. Sugerimos alterar o art. 1º da lei nº 8.989/95 
visando incluir os portadores de narcolepsia entre os 
demais acometidos de doenças crônicas beneficiados 
com a isenção de IPI na aquisição de veículos adapta-
dos. Propomos permitir aos portadores de narcolepsia 
o uso da isenção do IPI já garantida a portadores de 
outras doenças como deficiência física, visual, mental 
e aos autistas.

O objetivo é facilitar a vida profissional e o co-
tidiano do portador de narcolepsia e de sua família. 
Dessa forma, o Estado deve colaborar com a isenção 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na 
aquisição de veículos especialmente adaptados para 
esse fim. Esse é o objetivo dessa proposição:



01712 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

Não propomos a criação de novas categorias de 
isenções, pelo contrário nossas propostas somente 
estendem aos narcolépticos o direito de usufruir de 
isenções já existentes.

Na isenção do IPI, proposta no artigo 2ºB não há 
implicação da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, como já dito, somente 
extensão de beneficiados.

Na isenção de Imposto de Renda, proposto pelo 
artigo 2ºA, as despesas decorrentes das alterações 
propostas serão cobertas com recursos provenientes 
do excesso de arrecadação tributária, decorrente do 
crescimento da economia nacional, estando em con-

formidade com disposição da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal).

Esperamos que a sensibilidade dos pares con-
duza à aprovação das propostas, ansiosamente dese-
jadas e merecidas pelos narcolépticos.



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01713 



01714 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01715 



01716 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01717 



01718 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01719 



01720 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01721 



01722 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01723 



01724 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01725 



01726 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01727 



01728 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01729 



01730 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01731 



01732 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01733 



01734 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01735 



01736 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01737 



01738 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01739 



01740 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01741 



01742 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01743 



01744 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01745 



01746 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01747 



01748 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01749 



01750 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01751 



01752 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01753 



01754 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01755 



01756 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01757 



01758 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01759 



01760 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01761 



01762 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01763 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 276, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 1/2006 
AVISO Nº 1/2006 – C. CIVIL 

Abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério dos Transportes, no valor de 
R$350.000.000,00, para os fins que espe-
cifica. 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 
favor do Ministério dos Transportes, no valor de 
R$350.000.000l, (trezentos e cinqüenta milhões de re-
ais), para atender à programação constante do Anexo 
desta Medida Provisória.

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

Brasília, 2 de janeiro de 2006; 185º da Indepen-
dência e 118º da República. – Paulo Bernardo da 
Silva.

EM nº 333/2005 – MP

Brasília, 30 de dezembro de 2005

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

tar a proposta de Medida Provisória que abre crédito 
extraordinário em favor do Ministério dos Transportes, 
no valor de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta 
milhões de reais), para o atendimento a despesas re-
lativas à realização de obras emergenciais na malha 
rodoviária do País.

2. A suplementação extraordinária permitirá a 
realização de obras emergenciais em uma extensão 
de 7.445 km de trechos rodoviários, federais e outros 
transferidos aos Estados por meio da Medida Provi-
sória nº 82, de 7 de dezembro de 2002, uma vez que 

recentes levantamentos efetuados pelo Departamen-
to Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT 
apontam estado de emergência devido à precariedade 
nas condições de seu pavimento, sinalização e obras 
de arte especiais, que trazem risco à vida de seus 
usuários e, portanto, requerem uma ação imediata do 
Governo Federal.

3. Esclareça-se que a proposição está em con-
formidade com o disposto no art. 62, combinado com 
o § 3º do art. 167, da Constituição.

4. Nessas condições, tendo em vista a urgência 
e relevância da matéria, submeto à consideração de 
Vossa Excelência a anexa proposta de Medida Pro-
visória.

Respeitosamente, Paulo Bernardo Silva.
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Ofício nº 14 (CN)

Brasília, 17 de janeiro de 2006

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

Assunto: Encaminha processado de Medida Provisória.

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 276, de 2006, que “abre cré-
dito extraordinário, em favor do Ministério dos Trans-
portes, no valor de R$ 350.000.000,00, para os fins 
que especifica.”

Informo, por oportuno, que à Medida foram ofe-
recidas 15 (quinze) emendas e que a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização não 
emitiu parecer.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.098, DE 2005 

(Da Comissão de Relações  
Exteriores e de Defesa Nacional) 

MSC Nº 605/05 
AVISO Nº 984/05

Aprova o texto do Acordo sobre Re-
gularização Migratória entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Suriname, celebrado em 
Paramaribo, 21 de dezembro de 2004.

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 sobre 

Regularização Migratória entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Suriname, celebrado em Paramaribo, 21 de de-
zembro de 2004.

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 inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Aroldo Cedraz, Presidente.

 
MENSAGEM N.º 605, DE 2005 

(Do Poder Executivo) 
AVISO Nº 984/2005 – C. Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo sobre Re-
gularização Migratória entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Suriname, celebrado em 
Paramaribo, 21 de dezembro de 2004.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

Publicação Inicial – Art. 137, caput – 
RICD 

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 sobre Regularização Migratória entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Suriname, celebrado em Paramaribo, 
21 de dezembro de 2004.

Brasília, 19 de setembro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM M 253/DAL/DIMIDAM II- MRE – PAIN-BRAS-
SURI

Brasília, 28 de julho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o ane-

xo texto do Regularização Migratória entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Suriname, assi-
nado em Paramaribo, 21 de dezembro de 2004.

2. O Acordo em apreço reflete os melhores as-
pectos do relacionamento bilateral amigável entre 
Brasil e Suriname, tendo em conta a intenção de re-
solva de modo conveniente os desdobramentos de 
fenômenos migratórios que têm envolvido populações 
de ambos os países reciprocamente entre ambos os 
territórios.

3. Nesse entendimento, o presente Acordo abre 
a possibilidade para que os nacionais brasileiros e 
surinameses que tenham ingressado no território do 
outro país e nesse território tenham permanecido, ain-
da que em condições irregulares, requeiram registro e 
obtenham autorização de estada, em condições tem-
porárias ou permanentes, nos termos da legislação 
interna de cada país.

4. O Ministério da Justiça participou ativamente 
das negociações do Acordo em apreço e aprovou seu 
texto final.

5. Com vistas ao encaminhamento do tema à 
apreciação legislativa, submeto a Vossa Excelência 
projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, junta-
mente com cópias do Acordo em pauta.

Respeitosamente, Celso Luiz Nunes Amorim.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL

I – Relatório

Nos termos do disposto no artigo 84, inciso VIII, 
combinado com o artigo 49, inciso I, da Constituição, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete ao Congresso Nacional o texto do Acordo 
sobre Regularização Migratória entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica do Suriname, celebrado em Paramaribo, 21 de 
dezembro de 2004.

O presente acordo busca promover a integração 
socioeconômica dos nacionais brasileiros e suriname-
ses que se encontram em situação migratória irregular 
no território dos seus respectivos países. Tal intenção 
está expressa no artigo 2º, o qual estabelece que os 
nacionais de uma das Partes que ingressaram no terri-
tório do Estado da outra Parte até a data da assinatura 
do Acordo e nele permanecem em situação migrató-
ria irregular poderão requerer o registro autorização 
de permanência.

O artigo 3 detalha os procedimentos para regu-
larização da situação migratória. Após a assinatura 
do presente Acordo, os interessados terão um prazo 
de seis meses para apresentar o requerimento de re-
gistro, mediante o qual será expedido certificado com 
validade de 6 (seis) meses, que assegura ao portador 
estada por igual período. No momento do registro, os 
interessados poderão solicitar permanência e, antes 
de expirado o prazo de seis meses do certificado de 
registro, o interessado deve apresentar documentação 
para suporte do pedido de permanência, documenta-
ção esta também listada no Acordo.

O presente instrumento internacional entrará em 
vigor por troca de Notas e terá vigência por 12 (doze 
meses). Em caso de denúncia, esta passará a vigorar 
90 (noventa) dias após o recebimento da Nota, sem 
prejuízo dos processos em curso.

É o relatório.

II – Voto do Relator

De acordo com a Exposição de Motivos do Minis-
tério das Relações Exteriores, a qual instrui o presen-
te processo, o Acordo entre Brasil e Suriname reflete 
a intenção mútua de resolver os desdobramentos de 
fenômenos migratórios das suas populações.

Bastante divulgado é o problema dos brasileiros 
irregulares no Suriname, com passaporte e vistos de 
permanência vencidos. A cooperação judicial e diplo-
mática é, portanto, imprescindível. São hoje cerca de 
quinze mil brasileiros irregulares em território surina-
mês.

O presente Acordo é, portanto, instrumento efi-
ciente para beneficiar cidadãos brasileiros e suriname-
ses e retirá-los da ilegalidade. Não há obstáculos para 
sua aprova o pelo Congresso Nacional.

Diante exposto, somos favoráveis à aprovação do 
texto do Acordo sobre Regularização Migratória entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Suriname, celebrado em Paramaribo, 
21 de dezembro de 2004, nos termos do projeto de 
decreto legislativo que apresentamos a seguir.

Sala da Comissão, de 2005. – Deputado João 
Herrmann Neto, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº   , DE 2005

Aprova o texto do Acordo sobre Re-
gularização Migratória entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Suriname, celebrado em 
Paramaribo, 21 de dezembro de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre 

Regularização Migratória entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Suriname, celebrado em Paramaribo, 21 de de-
zembro de 2004.

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 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, – Deputado João Herrmann 
Neto, 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 605/2005, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta, acatando o Parecer do Relator, 
Deputado João Herrmann Neto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Aroldo Cedraz – Presidente, Nilson Mourão e 

João Castelo – Vice-Presidentes, André Costa, André 
de Paula, André Zacharow, Antonio Carlos Pannunzio, 
Dimas Ramalho, Edison Andrino, João Paulo Gomes 
da Silva, Lincoln Portela, Mariângela Duarte, Pastor 
Frankembergen, Socorro Gomes, Terezinha Fernan-
des, Antonio Carlos Mendes Thame, Carlos Melles, 
Edson Ezequiel, Fernando Gabeira, Francisco Dor-
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nelles, Jair Bolsonaro, João Tota, Paulo Afonso, Paulo 
Bauer, Takayama e Zico Bronzeado.

Plenário Franco Montoro, 14 de dezembro de 
2005. – Deputado Aroldo Cedraz, Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
A PROFERIR PARECER À PEC 524-A, DE 2002, 

QUE “ACRESCENTA ARTIGO  
AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS, A FIM DE INSTITUIR O FUNDO 

PARA A REVITALIZAÇÃO HIDROAMBIENTAL  
E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO”.

REQUERIMENTO Nº 3.543/06

Solicita prorrogação do prazo de Co-
missão Especial – Bacia do Rio São Fran-
cisco.

Requeiro a V. Exª., nos termos regimentais, 
que, ouvido o Plenário, seja prorrogado o prazo da 
Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 524-A, de 
2002, do Senado Federal, que “acrescenta artigo ao 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a 
fim de instituir o Fundo para a Revitalização Hidro-
ambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia 
do Rio São Francisco” – Bacia do São Francisco, por 
vinte sessões.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006, – Depu-
tado Fernando de Fabinho, Presidente.

Defiro. ad referendum do Plenário. Pu-
blique-se.

Em 18-1-2006. – Aldo Rebelo, Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado João Alfre-

do.
O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL – CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Município de Quixelô, situado na região 
centro-sul do meu querido Estado do Ceará, não pos-
suiu uma administração à altura do povo honesto e 
trabalhador que vive naquela localidade. Ao contrário, 
Sr. Presidente. Desde que Bom Jesus dos Quixelôs, 
como era conhecido, ou apenas Quixelô, foi elevado à 
condição de Município, os sucessivos gestores munici-
pais têm desonrado a confiança neles depositada pela 
população, vez que estão envolvidos em gravíssimas 
denúncias de corrupção.

Pesquisa no portal do Tribunal de Contas da União 
– TCU revela a existência de dezenas de procedimentos de 
investigação envolvendo Quixelô. A título de exemplo, cito 
as tomadas de contas especiais realizadas em 1991, 1995, 
2000, 2001 e 2002. Como se sabe, a Tomada de Conta 
Especial é o procedimento realizado pelo TCU nos casos 
graves de aplicação irregular de recursos públicos.

Mas não é apenas o TCU que investiga as de-
núncias de corrupção do Município de Quixelô. A Con-
troladoria-Geral da União – CGU e a Procuradoria da 
República também instauraram processos administrati-
vos para a apuração de indícios de práticas lesivas ao 
interesse público.

O Relatório de Fiscalização nº 289, elaborado 
pela CGU no Município de Quixelô, resultante do 13º 
sorteio público, realizado em 15 de abril de 2005, apre-
senta várias e graves irregularidades na aplicação de 
R$ 8,174 milhões repassados pela União. Entre elas, 
destaco as seguintes:

a) Prefeitura comprova despesas de 
R$ 466,5 mil com notas fiscais falsas. Fo-
ram efetuados pagamentos à empresa HSB 
Construções e Comércio Ltda. no valor de R$ 
466,5 mil, referentes a serviços de implanta-
ção de sistema de abastecimento de água e 
de coleta e tratamento de resíduos sólidos, 
por meio de 17 notas fiscais falsas emitidas 
pela empresa. Para a execução das obras, 
o Ministério da Saúde repassou os recursos 
ao Município por meio de 4 convênios. Essa 
mesma constatação é também verificada com 
relação ao Convênio nº 3.692, de 2001, para 
a implantação de sistema de abastecimento 
de água, do qual foram pagos R$ 122,9 mil 
à empresa Vila Rica Construções Ltda., que 
emitiu 5 notas fiscais falsas. Essa empresa 
nem sequer foi localizada no endereço cons-
tante nas notas fiscais;

b) Prefeitura paga por obras não executa-
das. A Prefeitura pagou R$ 12,7 mil à empresa 
Farmalon Serviços e Construções Ltda. por servi-
ços não executados, como a perfuração do poço 
na implantação de sistema de abastecimento de 
água na localidade de Jiqui. Para a realização da 
obra, o Ministério da Saúde repassou R$ 122,8 
mil ao Município por meio de um convênio;

c) utilização de recursos públicos em área 
privada. Por meio de 5 convênios firmados com 
o Ministério da Integração Nacional, o Muni-
cípio recebeu R$ 794,7 mil para a construção 
de 4 açudes e reconstrução de 1. Os fiscais 
constataram que os açudes foram construídos 
em área particular, tendo em vista a área estar 
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cercada e obstruindo o acesso da população 
das localidades de Lagoa de Baixo, Agreste, 
Mansinho, Leandro e Carrancuda (que teve 
seu açude reconstruído);

d) utilização indevida de recursos do 
FUNDEF. A Prefeitura gastou R$ 120,9 mil do 
FUNDEF em despesas não autorizadas pelo 
programa, como a aquisição de arranjos, plan-
tas, tecidos, cortinas e tapetes, transporte de 
professores, pagamento de diárias, contribui-
ção sindical e proventos da Secretária Muni-
cipal de Educação.

É preciso que a CGU dê conseqüência a essas 
constatações. Nesse sentido, Sr. Presidente, no dia 
de ontem, estivemos, o Deputado Estadual cearense 
Marcelo Sobreira (PSB), os Vereadores de Quixelô 
Manoel Clênio Mendonça Leal (PT), Joaquim Alves 
Neto (PSB), Raimundo Ferreira de Araújo (PMDB), o 
companheiro Maurício Coelho de Lima (PT) e eu, reu-
nidos com o Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da 
União, Waldir Pires. Na ocasião, solicitamos a interven-
ção do Ministro nos órgãos responsáveis pelos desdo-
bramentos do trabalho realizado pela CGU, de sorte 
a reparar os danos ao Erário e punir os responsáveis 
pela utilização indevida de recursos públicos.

A Procuradoria da República no Ceará também 
investiga os indícios de corrupção da Prefeitura de 
Quixelô. Além de um procedimento para apurar as irre-
gularidades na aplicação de recursos do Ministério da 
Saúde, da gestão de Marconi Matos, a PGR instaurou 
processo administrativo para aprofundar as consta-
tações da CGU. Aproveito, Sr. Presidente, para fazer 
um apelo à Procuradora da República do Município de 
Juazeiro do Norte, Ladia Mara Duarte Chaves Albu-
querque, responsável pelas investigações, que priorize 
esse caso, já que as denúncias são gravíssimas e cer-
tamente justificam ações de improbidade administrativa 
contra os agentes públicos de Quixelô.

É bom que se diga, Sr. Presidente, que as gestões 
de Quixelô envolvidas nessas denúncias de corrupção 
são pertencentes ao PSDB, mesmo partido do Gover-
nador Lúcio Alcântara, que, no plano nacional, se apre-
senta como vestal da moralidade administrativa.

Por fim, reitero o apelo ao Ministro-Chefe da CGU, 
à Procuradoria da República e ao Ministério Público do 
Estado do Ceará no sentido de que agilizem os pro-
cedimentos de investigação envolvendo as denúncias 
de corrupção em Quixelô e nos demais Municípios do 
Ceará. Somente com uma fiscalização rigorosa e uma 
punição exemplar dos agentes públicos responsáveis 
pela aplicação indevida dos recursos públicos é que 
poderemos combater com eficiência esse grande cân-
cer que é a corrupção em nosso País.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste pronunciamento nos órgãos de comu-
nicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a próxima sexta-feira, 20 de janeiro, poderá ser uma 
data bastante significativa para os cerca de 4 milhões 
de pessoas que habitam a Baixada Fluminense, no 
Estado do Rio de Janeiro. Neste dia, Luiz Inácio Lula 
da Silva visitará, pela primeira vez, depois de eleito 
Presidente da República, uma das regiões que mais o 
apoiaram nas eleições de 2002, garantindo-lhe o me-
lhor desempenho no segundo turno, quando recebeu 
78,97% dos votos válidos no Estado.

Ao ser eleito naquele memorável 27 de outubro 
de 2002, o Presidente Lula – além de se firmar como 
o Presidente da República que mais votos recebeu em 
toda a história do Brasil, acima de 52 milhões, sendo 
ainda o segundo mais votado do mundo em números 
absolutos – reacendia também no coração dos eleitores 
da Baixada Fluminense a esperança pela construção 
de um novo País e de um novo tempo. Até porque, Sr. 
Presidente, Lula prometera promover um amplo pac-
to nacional pelo Brasil, de forma a resgatar as dívidas 
sociais. E entre as prioridades estariam o combate à 
fome e à miséria e a geração de empregos e renda para 
proporcionar cidadania e dignidade aos excluídos.

O Presidente Lula, que prometeu a implanta-
ção na Baixada Fluminense de um plano de ação, 
envolvendo vários Ministérios de seu Governo para 
melhorar as condições de vida daquela gente, terá 
uma oportunidade rara de vivenciar e – quem sabe? 
– sensibilizar-se com o sofrimento de milhões de elei-
tores que depositaram suas esperanças nas mãos e 
na consciência do Presidente da República egresso 
da classe trabalhadora. Dados do Anuário Estatístico 
do Estado do Rio de Janeiro de 2004 mostram que a 
Baixada Fluminense de fato precisa do plano de ações 
do Governo Federal para melhorar as condições de 
vida daquela gente.

É bem verdade que o Presidente vai sexta-feira 
à Baixada Fluminense anunciar a liberação de verba 
para a construção de um hospital regional na cidade 
de Queimados e também recursos para postos pré-
hospitalares em outras cidades da região. Isso tudo, 
Sr. Presidente, para também continuar o diálogo como 
os Prefeitos da região, como o promovido no encon-
tro em seu gabinete, ao qual estivemos presentes o 
Deputado Carlos Santana e eu. Mas é pouco, muito 
pouco! E o Presidente sabe disso.

Hoje, a Baixada Fluminense dispõe apenas de 
um leito público de UTI para cada 300 mil habitantes. 
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Vejam os senhores que absurdo! Não temos também 
leitos de UTI neonatal para amparar e salvar a vida 
de milhares de bebês que, por algum motivo, nascem 
com problemas de saúde. E o Presidente Lula sabe 
muito bem o que é isso.

Tanto assim que no encontro que teve com os 
Prefeitos da Baixada, em fevereiro de 2005, S.Exa. o 
Presidente da República colocou-se à disposição para 
resolver os problemas da nossa região, posteriormen-
te, garantindo ainda que estaria aberto para conversar 
com todos os Prefeitos, independentemente de sua 
filiação partidária.

“A única coisa que me interessa é que vocês são 
prefeitos. Governam cidades importantes, com proble-
mas sociais quase praticamente insolúveis” – disse, 
na ocasião, o Presidente Lula, aos Prefeitos da Bai-
xada Fluminense, frisando que, quanto melhor fosse 
a relação das instituições públicas federais com as 
municipais, mais chance teria de resolver os proble-
mas da região.

Na verdade, Sr. Presidente, o que todos nós, da 
Baixada Fluminense, queremos do Presidente Lula 
é um pouco mais de atenção para com aquele povo 
tão sofrido. Só para darmos um pequeno exemplo, a 
presença federal na educação é praticamente inexis-
tente na Baixada Fluminense, em comparação com o 
Município do Rio de Janeiro. 

Enquanto a Capital dispõe de 24 unidades fede-
rais de ensino, com 2.108 professores em sala de aula, 
somente 3 Municípios da Baixada Fluminense contam 
com escolas federais: Nilópolis, Nova Iguaçu e Sero-
pédica. Já a taxa de analfabetismo na mesma Baixada 
Fluminense é de 7,3%, quase o dobro do Município do 
Rio de Janeiro, que tem 4,2% de analfabetos.

Eis aí a razão, Sr. Presidente, da minha luta in-
cessante pela implantação de escolas técnicas, como 
também do projeto de minha autoria que transforma o 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Química 
de Nilópolis em Universidade Federal Tecnológica do 
Rio de Janeiro, que visam qualificar profissionalmente 
o jovem carente da Baixada Fluminense e do interior 
do Estado para atender a grande oferta de projetos de 
desenvolvimento econômico que estão sendo implan-
tados na região, a exemplo do Pólo Gás-Químico de 
Duque de Caxias.

E não é só isso: na saúde, as desvantagens da 
Baixada Fluminense também são flagrantes. Dos 189 
hospitais credenciados pelo SUS, na região metropo-
litana, 102 ficam no Município do Rio de Janeiro e os 
outros 87 espalhados por 11 cidades da Baixada, mais 
Itaguaí, Niterói, São Gonçalo e Tanguá. Desses hos-
pitais, o Rio tem 6 federais, enquanto nenhum outro 

Município da região tem qualquer unidade de saúde 
administrada pela União.

E temos mais exemplos: uma radiografia do IBGE 
feita nos Municípios brasileiros, com base em 1998, 
dava conta de que a Baixada Fluminense era e conti-
nua sendo uma região carente de infra-estrutura e com 
grandes desigualdades internas. A água, por exemplo, 
tratada e encanada, não chega a mais de 30% dos 
domicílios da região, enquanto 55,3% das residências 
não estão conectadas à rede de esgoto.

Eis, aí, portanto, o quadro dramático, emoldurado 
em preto e branco, que o Presidente Lula irá conhecer, 
nesta sexta-feira.

E para terminar, Sr. Presidente, eu quero pedir 
ao Presidente Lula que apóie a instalação do pólo 
petroquímico e da refinaria da PETROBRAS em Ita-
guaí – um megaprojeto de 9 bilhões de dólares e 80 
mil empregos -, que, sem dúvida alguma, vai mudar 
o perfil socioeconômico da Baixada, da Região da 
Costa Verde e da Zona Oeste do Município do Rio de 
Janeiro. Quero pedir ainda ao Presidente que também 
nos ajude a desatar o nó da demora na construção do 
Arco Rodoviário, que vai ligar o Pólo Gás-Químico de 
Duque de Caxias ao Porto de Itaguaí.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta 

Presidência pede aos Parlamentares que se restrin-
jam a 1 minuto para não tomarem o tempo dos demais 
inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Lael Varella.

O SR. LAEL VARELLA (PFL-MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o desempenho do agronegócio brasileiro 
vem se manifestando de tal maneira satisfatório que 
desperta não apenas admiração, mas também inveja 
no mercado internacional. Grupos ideológicos, como 
o MST e a CPT, não se conformam com o progresso 
da livre iniciativa, em contraste com a miséria dos as-
sentamentos do MST, verdadeiras favelas rurais.

Diante do retumbante fracasso da aplicação da 
reforma agrária nos moldes socialistas, tais grupos 
inventaram o chamado trabalho escravo para dar se-
qüência à sua perseguição aos proprietários de terras, 
seus eternos inimigos. A CPT chegou a anunciar que 
usaria mesmo a chantagem internacional para conse-
guir tal objetivo.

No último dia 5 de janeiro, o jornal inglês The 
Daily Telegraph publicou reportagem, sob o título 
Carne barata brasileira importada é subsidiada por 
trabalho escravo. 
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Segundo o jornal, o estudo teria sido feito por 
David Ismail, um fazendeiro de Pertshire, na Escócia, 
com financiamento da ONG Nuffield Foundation.

Por sua vez, o Embaixador brasileiro no Reino 
Unido, José Maurício Bustani, rejeitou a matéria pu-
blicada no jornal inglês. Na verdade, o autor da repor-
tagem intitulada Carne barata brasileira importada é 
subsidiada por trabalho escravo não ouviu nenhum 
comentário de criadores ou exportadores brasileiros 
para falar sobre o assunto.

“O Ministério da Agricultura brasileiro, informa-
do do artigo, notou, em uma declaração publicada no 
mesmo dia, que a pesquisa à qual o artigo se referia 
foi conduzida em uma região do Brasil que não exporta 
carne”, disse Bustani em sua resposta ao jornal.

“O Ministério também destacou que tais alega-
ções tendem a refletir os interesses do protecionismo 
agrícola, que está incomodado com o desenvolvimento 
do agronegócio brasileiro. É interessante notar que o 
autor do relatório mencionou no artigo que ele também 
é produtor de carne”.

O Embaixador afirmou que o Brasil é internacio-
nalmente conhecido pelo seu “gado verde”. O solo do 
País, o clima e a tecnologia eficiente tornam possível 
criar e engordar animais fora de confinamento, em um 
regime de pasto aberto, que usa pouco fertilizante e 
nenhum pesticida, o que seria ecologicamente correto, 
segundo Bustani.

“O grande número de países que compram a car-
ne brasileira, um número que está crescendo, reflete o 
fato de que a criação de gado é segura, de alta quali-
dade e com preços competitivos”, escreveu.

O Embaixador lembra que o crescimento nas 
exportações da carne brasileira, nas últimas 3 déca-
das, teve impacto social positivo, gerando empregos 
e também impostos, que foram gastos em programas 
públicos de combate à pobreza.

“O chamado trabalho escravo – o termo correto 
seria, na verdade, trabalho forçado ou induzido por 
endividamento (uma situação em que trabalhadores 
rurais são atraídos para o endividamento e têm que 
trabalhar para pagar) – não tem nenhuma conexão 
com a produção de carne para exportação no País”, 
afirmou Bustani.

O Embaixador lembra que esse tipo de trabalho 
forçado é mínimo no Brasil. É uma situação grave, en-
frentada por cerca de 25 mil trabalhadores, num total 
de força de trabalho rural de 18 milhões de pessoas.

“Os esforços contínuos do Governo para erradicar 
este tipo de trabalho foram elogiados pela Organização 
Internacional do Trabalho, que, em seu Relatório Global 
(2005), recomenda o Brasil como um exemplo a ser 
seguido na luta mundial contra o trabalho forçado”.

O Embaixador brasileiro afirma que toda a carne 
exportada pelo Brasil passa por uma análise do ser-
viço de inspeção do Ministério da Agricultura. Este, 
então, dá um selo garantindo que o produto obedece 
as leis sanitárias impostas pelos países importadores 
da carne.

“As instalações que produzem a carne exportada 
para a Grã-Bretanha têm a autorização para exportar 
porque obedecem os padrões da União Européia, e 
autoridades governamentais do bloco, junto com re-
presentantes de companhias importadoras, visitam 
essas instalações brasileiras regularmente para fazer 
checagens”, escreveu Bustani.

O Embaixador afirma que está convencido de 
que os consumidores britânicos devem ser mantidos 
informados e, “como resultado, continuarem capazes 
de exercer seu direito de comprar carne brasileira de 
alta qualidade, segura, ecologicamente correta e com 
preços competitivos”.

Sr. Presidente, parabenizo o Embaixador Busta-
ni pela pronta e esclarecedora defesa contra a propa-
ganda enganosa sobre o dito trabalho escravo. Que 
o seu exemplo sirva de advertência na discussão, 
nesta Casa, dos vários projetos que se utilizam des-
sa expressão indefinida para, no fundo, perseguir os 
produtores rurais.

Tenho dito.
O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho hoje a esta tribuna informar que a 
principal empresa do setor de Logística e Transporte 
do País, a Petrobras Transporte S/A – TRANSPETRO, 
recebeu, no dia 16 de janeiro de 2006, as propostas 
técnicas e financeiras dos consórcios participantes 
da concorrência para a construção de 26 navios pe-
troleiros. Eu, Carlos Santana, metalúrgico e filho de 
metalúrgico, que fui educado nos anos 70 com o sa-
lário do meu pai, que trabalhava nos Estaleiro Mauá, 
fico orgulhoso de ter participado do Programa de Ex-
pansão e Modernização da Frota, que irá alavancar o 
renascimento da indústria naval para a construção de 
grandes navios no Brasil.

O último navio de grande porte construído no 
Brasil foi entregue em 1996, ou seja, nenhum meta-
lúrgico trabalhou nos últimos 10 anos num estaleiro 
de grandes navios.

O momento é decisivo para a indústria naval bra-
sileira, pois se trata da maior encomenda de navios já 
realizada no setor. Com essa iniciativa da TRANSPE-
TRO, surge a possibilidade de fazer renascer a indústria 
nacional de grandes navios, que já foi a segunda maior 
do mundo. Nas décadas de 70 e 80, o Brasil marcou 
presença no mercado global produzindo navios de 



01790 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

mais de 600 mil toneladas. Nessa época, empregava 
no setor naval um contingente de mais de 40 mil tra-
balhadores e exportava para países como Inglaterra, 
França, Alemanha e Estados Unidos.

A recuperação dessa atividade estratégica é, 
portanto, uma ação de extrema importância para a 
PETROBRAS, pois garante a renovação de sua fro-
ta, e para o Brasil, por seu potencial de geração de 
empregos e desenvolvimento, a partir da reativação 
sustentável de uma indústria naval competitiva inter-
nacionalmente.

Vivemos um momento de grande satisfação na 
indústria naval. Logo após a posse do Presidente Lula, 
começou todo um processo de reparação e construção 
de navios nos estaleiros do Rio de Janeiro, graças às 
interferências do Presidente Lula e do Presidente da 
TRANSPETRO, ex-Senador Sérgio Machado, que con-
duziram tudo da melhor forma possível, para que todas 
as obras da PETROBRAS fossem reparadas no Brasil, 
o que não havia sido feito nos governos anteriores.

Dos 8 consórcios e estaleiros que estavam par-
ticipando da licitação, 6 entregaram propostas. Nas 
próximas semanas, a comissão de licitação fará a aná-
lise e estima-se que até o fim de março os respectivos 
contratos estejam assinados.

Vivemos um momento inovador na indústria naval 
brasileira. A licitação para a construção desses navios 
permitirá investimentos para a produção em escala, o 
que não ocorre há mais de 20 anos neste País.

É importante assinalar o aspecto promissor repre-
sentado pela formação de consórcios entre empresas 
estrangeiras de tecnologia e estaleiros nacionais para 
participar da licitação. As exigências do Programa de 
Modernização e Expansão da Frota são: que os navios 
sejam construídos no Brasil; que se garanta índice de 
nacionalização de 65% dos componentes e serviços e 
que os estaleiros sejam internacionalmente competiti-
vos. Essa parceria constitui, inegavelmente, importante 
facilitador para a transferência de tecnologias, o que 
contribuirá de forma consistente para a recuperação 
da indústria naval brasileira em termos de qualidade, 
preço e prazos.

A construção dos primeiros 26 navios nessa pri-
meira fase – que prevê a construção de um total de 42 
petroleiros – terá como resultado o aquecimento dos 
setores industriais, que fornecerão peças e insumos 
para os estaleiros. Refiro-me aos setores metalúrgico, 
siderúrgico, químico e de equipamentos elétricos, sem 
falar no setor de serviços.

E o mais relevante neste momento é que isso vai 
significar a geração de algo em torno de 22 mil empre-
gos, contribuindo de forma expressiva para a melhoria 
não só dos indicadores econômicos dos Municípios e 

Estados envolvidos na construção dos navios, mas, 
principalmente, da qualidade de vida dos trabalhado-
res e de suas famílias.

Quero parabenizar o Presidente Lula; o Presidente 
da TRANSPETRO, ex-Senador Sérgio Machado, que 
vem conduzindo o processo com brilhantismo, com-
petência e com uma visão nacionalista; os sindicatos 
e a Comissão de Fábrica pela grande vitória do reer-
guimento da construção naval. E espero que com esse 
mesmo empenho possamos olhar para outras áreas 
que, como a indústria naval, têm um grande potencial 
para ajudar no desenvolvimento do País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na última semana, o Ceará recebeu a visita do 
Ministro da Cultura, Gilberto Gil, a fim de participar de 
importantes eventos no interior do Estado, particular-
mente em Icó e Quixeramobim, Municípios que tenho 
a honra de representar no Congresso Nacional.

A restauração do Teatro das Ribeiras, na primeira 
das citadas comunas, ensejou relembranças de epi-
sódios inapagáveis, que ali se registraram, deixando 
patente a indômita bravura de sua gente, preservada 
através dos tempos, conforme ressaltou o Prefeito 
Francisco Antonio Cardoso Mota, que se acha à frente 
da respectiva administração, eleito que foi no pleito de 
2004, por expressiva maioria.

Como Cidadão Icoense que me honro de ser, re-
gozijei-me por aquele fato auspicioso, que aponta para 
a preservação de um patrimônio no qual o idealismo 
e a coragem sobrelevam, como legados para a atual 
geração e as porvindouras.

Em Quixeramobim, o tombamento da residência 
restaurada de Antônio Conselheiro, hoje transformada 
em memorial, foi outro fato significativo, com o Prefei-
to Edmilson Júnior, Vereadores e segmentos sociais 
aplaudindo a decisão do Governo Federal.

Recorde-se que a saga de Canudos teve naquele 
homem rude o seu líder maior, numa cruzada trans-
formada em batalha cruenta contra os poderosos do 
dia, indiferentes, já em época recuada, às injustiças 
sociais.

Euclides da Cunha, aliás, retrata o dramático 
episódio e a rebeldia dos sertanejos, impregnados do 
idealismo de batalhar por melhores condições de vida 
no Nordeste brasileiro.

Toda a mídia local destacou as 2 solenidades 
– tanto a do Icó, como a de Quixeramobim -, recor-
dando momentos de grande expressão para essas 
comunidades.

Devido à relevância de tais iniciativas, entendi de 
meu dever registrá-las na tribuna da Casa, cumprimen-
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tando o Ministro Gilberto Gil por haver, pessoalmente, 
motivado o repasse da própria historiografia nordestina 
naquelas 2 regiões, que encarnam epopéias impere-
cíveis, engrandecedoras da altivez e conscientização 
política de nosso povo.

Quixeramobim e Icó foram palcos de comemora-
ções intrinsecamente vinculadas à sua memória.

Esses 2 importantes eventos merecem o des-
taque dado por mim, sobretudo porque, por coinci-
dência, sou cidadão honorário tanto de Icó quanto de 
Quixeramobim.

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

em torno da fixação do novo piso salarial ocupa, presen-
temente, grandes espaços da mídia nacional, a exem-
plo do que ocorre em todos os exercícios, em razão do 
interesse que o tema desperta no seio das categorias 
envolvidas e no âmbito do Governo Federal.

Identificado, ao longo de minha atividade parla-
mentar, com a questão relacionada ao salário mínimo, 
sendo autor, inclusive, da Emenda da Unificação, que 
prevaleceu no texto do art. 7º da Carta Magna em vigor, 
ocupei-me, nesta tribuna, da necessidade de assegu-
rar-se justa remuneração àqueles que se entregam, 
em suas tarefas especificas, ao desenvolvimento no 
nosso País.

Cheguei mesmo, no dia 14 de dezembro, a apre-
sentar projeto sobre a matéria – Projeto de Lei nº 6.392 
–, arbitrando em 360 reais o salário mínimo a vigorar 
no dia 1º de maio vindouro.

Dei ciência, aliás, da citada iniciativa ao Minis-
tro Luiz Marinho, da Pasta do Trabalho, minutos antes 
de seu contato com prestigiosas lideranças sindicais, 
sequiosas por uma definição em torno de assunto de 
tamanha magnitude.

O projeto de minha lavra tem a seguinte reda-
ção:

PROJETO DE LEI Nº 6.392, DE 2005 
(Do Sr. Deputado Mauro Benevides)

Determina o valor do salário mínimo, 
a partir de 1º de maio de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O valor do salário mínimo de que trata o 

inciso IV do art. 7º da Constituição Federal fica esti-
pulado em R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), a 
partir do dia 1º de maio de 2006.

Parágrafo único. O valor do salário mínimo diário 
será fixado em R$ 12,00 (doze reais) e o seu valor horá-
rio em R$ 1,62 (um real e sessenta e dois centavos).

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

Justificação

O Governo Federal propõe, no Orçamento refe-
rente ao ano de 2006, aumento para o salário mínimo 
nacional unificado em nível insuficiente para o custeio 
de vida do trabalhador.

A explicativa para um reajuste tão pequeno é a 
de sempre: não existem recursos para elevar o salário 
mínimo ao patamar desejável, notadamente para o pa-
gamento dos benefícios da Previdência e Assistência 
Social. Contudo, entendimentos provenientes do Tri-
bunal de Contas da União apontam para a viabilidade 
de um aumento substancial, sem prejuízo ao equilíbrio 
das contas públicas, as quais são administradas atu-
almente com demasiada rigidez.

Diante disso, e sabendo da dificuldade que é viver 
com a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, 
propomos um reajuste para o valor de R$ 360,00 (tre-
zentos e sessenta reais), o que representa um acrés-
cimo de 20% sobre a importância atual.

Afinal, ao longo de muitos anos o salário mínimo 
teve seu valor degradado pela inflação, precisando 
seguir uma trilha de recomposição do seu poder de 
compra, o que seria uma justa correção de injustiças 
pretéritas, que atingiram o assalariado brasileiro.

Não é um valor ideal, porém representará uma 
grande ajuda para considerável número de famílias 
que auferem apenas esse piso a cada mês.

Essas são as razões pelas quais encarecemos 
a aprovação dos nobres Pares do presente projeto 
de lei.

Sala das Sessões, 14 dezembro de 2005.

Pela justeza de que se reveste o aludido projeto, 
confio em tranqüila acolhida, com o assentimento de 
Senadores e Deputados e a aquiescência do Presi-
dente da República.

Acredito que Luiz Inácio Lula da Silva, testado em 
outras batalhas reivindicatórias, num passado recente, 
mostrar-se-á sensível ao pleito, ora consubstanciado 
na presente redação que submeti, desde dezembro 
último, ao exame do Parlamento brasileiro.

O SR. GUILHERME MENEZES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GUILHERME MENEZES (PT-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, lamento a forma como vem sendo 
tratado o DNOCS na Bahia, bem como os Deputados 
que destinaram recursos orçamentários ao órgão. Trans-
formou-se em armadilha: abre-se a possibilidade de o 
Parlamentar indicar obras, os Prefeitos se mobilizam e 
fazem o planejamento, a comunidade se alegra, pen-
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sando que enfim vai receber a sonhada barragem, e 
depois nenhum centavo é liberado.

Gostaria que o Governo revisse sua posição com 
relação ao DNOCS na Bahia, porque é um desrespei-
to à Superintendência, aos funcionários qualificados 
daquela autarquia e, sobretudo, à população daqueles 
pequenos Municípios do semi-árido baiano.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

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

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, a qualidade dos 
barcos fabricados em Santa Catarina vem conferindo 
destaque nessa área ao Estado. Apesar de responder 
por apenas 9% do total de 151 fabricantes brasileiros, 
as empresas locais desfrutam de bom conceito no 
mercado e vêm conquistando expansão. Prova disso 
é a mostra da produção catarinense que estava à dis-
posição do público na São Paulo Boat Show 2005, o 
maior salão náutico indoor da América Latina.

No total, o evento contou com 130 expositores e 
prevê gerar 20 milhões de reais em negócios duran-
te os 6 dias de feira e totalizar mais de 50 milhões de 
dólares dentro do período de 1 ano. Os principais es-
taleiros do Brasil, importadores e empresas especia-
lizadas em produtos para náutica, mergulho e pesca 
estão reunidos no local, divididos em praças temáticas 
e apresentando diversas opções de embarcações.

De Santa Catarina participaram 5 empresas. 
Uma delas é a Schaefer Yachts, de Palhoça, o segun-
do maior estaleiro do País. A empresa vem crescendo 
cerca de 50% ao ano, influenciada pelo investimento 
em tecnologia e produtos novos. O principal produto 
do fabricante, que emprega 350 funcionários, é a em-
barcação Phanton, produzida nos modelos 290, 345, 
375 e 470.

A maior da linha é a 470, com 14,4 metros, mas 
a infra-estrutura e o acabamento são destaques em 
todas elas, com cabines, toaletes e uma série de equi-
pamentos e detalhes confortáveis e glamourosos. A 
empresa comercializa 19 unidades em média por mês. 
Além das vendas no mercado nacional, exporta para 
Suécia, Espanha e França. 

Atualmente, além dos 151 fabricantes de embar-
cações, o Brasil conta com 39 fabricantes de botes, 257 
fabricantes de acessórios náuticos, 283 fabricantes e 
revendedores de equipamentos de pesca e 111 fabri-
cantes e revendedores de pranchas à vela, de acordo 
com pesquisa da Associação Brasileira dos Constru-
tores de Barcos e seus Implementos – ACOBAR. A 
indústria coloca no mercado mais de 3,2 mil embar-
cações anualmente, com predomínio das unidades de 

comprimento de até 23 pés, responsáveis por mais de 
70% do total produzido.

De acordo com o Diretor-Executivo da ACOBAR, 
Lenilson Marcelo Bezerra, a indústria náutica brasilei-
ra tem origem em pequenos estaleiros, com produção 
sob encomenda de embarcações de esporte e lazer. 
O setor, segundo ele, tem capacidade de gerar 7,4 
mil empregos diretos e indiretos por mil embarcações 
construídas. As exportações brasileiras, nos últimos 
5 anos, atingiram 32 unidades de barcos à vela e 150 
embarcações a motor, somando mais de US$ 1,4 mi-
lhão e de US$ 14 milhões, respectivamente.

Na qualidade de Deputado Federal, representando 
o Estado de Santa Catarina no Congresso Nacional, 
parabenizo o empresário Márcio Schaefer e também 
os membros da diretoria e funcionários.

Informo aos Srs. Deputados que, motivado pelo 
Prefeito Ronério Heiderscheidt, faço nesta oportunidade 
breve relato, levando ao conhecimento do País a nos-
sa indústria náutica brasileira e registrando que estou 
envaidecido pelo nível e importância da participação 
de Santa Catarina no contexto nacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB do Brasil está de parabéns. Hoje, às 15h, na 
sala de reunião da Comissão de Finanças e Tributa-
ção, o Governador Germano Rigotto, Deputado nesta 
Casa por 3 mandatos, 4 vezes Deputado Estadual, 
conhecido no Brasil inteiro, lança sua inscrição nas 
prévias do PMDB.

Reforço o convite a todos os Senadores e Depu-
tados do PMDB, assim como a todos os amigos de Ri-
gotto, independente de partido, para que compareçam, 
às 15h, à referida reunião.

O Brasil quer uma terceira via; o Brasil não quer 
briga entre PSDB e PT; o Brasil quer uma proposta 
de paz, de convergência. E Germano Rigotto reúne 
essas qualidades. Acima de tudo, Michel Temer con-
sagra hoje os 2 nomes à candidatura prévia à Presi-
dência da República: Anthony Garotinho, pelo PMDB 
do Rio de Janeiro, e Germano Rigotto. Garotinho já 
se apresentou.

Portanto, é o PMDB com força para lançar candi-
datura própria. Respeito as manobras subterrâneas de 
Renan Calheiros e de José Sarney, mas, com certeza, 
serão derrotados, pois 80% dos Diretórios Estaduais 
querem candidatura própria. Os 9 Governadores do 
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PMDB querem candidatura própria e 6 apóiam Ger-
mano Rigotto.

Repito: às 15h, no Plenário IV, da Comissão de 
Finanças e Tributação, será lançada a candidatura 
prévia de Germano Rigotto à disputa pela Presidên-
cia da República.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Feijó.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, existe um ditado que diz: 
antes tarde do que nunca. 

Vou fazer referência às obras emergenciais fi-
nalmente liberadas pelo Governo do Presidente Lula. 
A BR-101 estava num verdadeiro abandono. Os ser-
viços já realizados resultaram em sensível melhora à 
trafegabilidade naquela rodovia. 

Vale destacar que, infelizmente, muita gente mor-
reu devido a esse abandono. O trecho crítico da BR, 
na divida do Estado do Rio de Janeiro com o Espíri-
to Santo, estava em situação deplorável. Mas agora, 
tenho de reconhecer, melhorou muito com as obras. 
Vamos torcer para que elas realmente tenham boa 
durabilidade. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos 
em pleno ano eleitoral – o último do mandato do Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva. É lamentável observar 
que, apenas por esse motivo, a população brasileira 
assiste à aceleração do ritmo de realização de obras 
do Governo Federal. As providências deveriam ter sido 
tomadas muito antes, em face das demandas existen-
tes, abandonadas pelo descaso público.

Faço esta observação porque me parece fácil e 
cômodo o seguinte discurso: “Se não faço, reclamam; 
se faço, reclamam”. Na realidade, trabalhou-se para 
que justamente o Governo Federal fosse levado a essa 
posição. É fácil constatar isso pelo tanto que não se fez 
nos 3 anos iniciais do mandato do PT e pelo tanto que 
se decidiu fazer na reta final desta administração, que, 
infelizmente, tem sido alvo das denúncias que todos 
nós vemos serem tornadas públicas, cotidianamente, 
pelos principais veículos de comunicação do País.

É preciso ater-se aos números, como os apre-
sentados pela Associação Brasileira de Infra-Estrutura 
e Indústrias de Base – ABDIB. Eles mostram que, em 
pouco mais de 1 mês, o Governo Lula dobrou o volu-
me de recursos destinados a obras de infra-estrutura, 
referentes ao Orçamento de 2005. Levantamento da 
Associação demonstra que, entre 17 de novembro e 
31 de dezembro, o valor subiu de 4,2 bilhões de reais 
para 8,7 bilhões de reais, equivalentes a 78% do Or-
çamento aprovado no Congresso Nacional.

Nenhum cidadão brasileiro desconhece que, de-
vido à má percepção da imagem do Governo do PT, 

por erros que vão da condução política à administra-
tiva, o desgaste junto à opinião pública tem levado os 
cardeais do partido a pressionarem a administração 
federal a operar de forma mais produtiva, rompendo 
com o imobilismo antes registrado. O que não se pode 
admitir, entretanto, é que isso ocorra tendo como pano 
de fundo, como motivação o processo eleitoral deste 
ano para escolha de Presidente da República e Go-
vernadores de Estados, principalmente.

Segundo o levantamento da ABDIB, o volume li-
quidado (emissão de faturas para pagamento de obras) 
subiu 87% no mesmo período supracitado, passando de 
1,6 bilhão de reais para 3 bilhões de reais. Apesar des-
sa corrida contra o tempo perdido, tal valor representa 
apenas 26% do que o Governo previa inicialmente para 
investir na melhoria da infra-estrutura. Os 5,7 bilhões 
de reais restantes deverão ser aplicados este ano nas 
áreas de transporte, comunicação, meio ambiente e 
energia, entre outras de menor expressão.

Estranha-nos essa sanha repentina, esse redes-
cobrimento, pelo Governo Federal, da importância de 
se aplicarem recursos em uma área que vinha sendo 
tão abandonada, como a de infra-estrutura. 

É preciso concordar com o seguinte raciocínio 
que vem sendo apresentado: ou o Governo errou nos 
anos anteriores ou se tornou exímio executor de obras, 
como argumenta o Diretor do Departamento de Com-
petitividade e Tecnologia da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (FIESP), José Ricardo Roriz. 
Bem observado por Roriz, é no mínimo engraçado o 
Governo elevar o volume de recursos empenhados jus-
tamente no último ano do mandato do PT. “As pontes 
só caem em ano de eleição”, observou o membro da 
FIESP, lembrando, com razão, que, apesar dos motivos 
que possam existir sobre tudo isso, vale o ditado: antes 
tarde do que nunca. É bom que se tenha feito um pouco 
mais de investimentos essenciais no Brasil.

Na condição de Parlamentar eleito pelo interior 
do Estado do Rio de Janeiro, ao longo de todo o man-
dato do Presidente Lula procurei usar a tribuna deste 
Parlamento para apontar ao Governo Federal as prin-
cipais necessidades de investimento em Municípios 
do Norte, Noroeste e Centro-Norte Fluminenses. Vá-
rias foram as minhas cobranças no sentido de que se 
investisse na recuperação das rodovias federais, com 
destaque para a BR-101. Muitas também foram as mi-
nhas críticas pelo estado crítico das ferrovias e pelo 
descaso com que se lidou com a questão. Quantas e 
quantas vezes alertamos também para o equívoco de 
não se liberarem os recursos aprovados pela bancada 
fluminense para o Orçamento da União, a fim de serem 
utilizados por Prefeituras do Estado do Rio, principal-
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mente as de pequeno e médio portes, em áreas como 
a de saneamento, de saúde!

Esperamos que o Governo, neste final de manda-
to, realize com empenho tudo aquilo que seja de relevo 
e de importância para o Brasil, que não se perca mais 
tempo, por qualquer razão que seja.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados.

O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra para formular uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Questão de ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, o Regimento da Casa diz que o Pequeno Ex-
pediente tem duração de 1 hora. Estou vendo que os 
discursos dados como lidos tomam quase meia hora 
desse período. Quem chega cedo e se inscreve para 
falar no Pequeno Expediente está sendo prejudicado, 
porque a lista não chega sequer ao décimo segundo 
inscrito.

Gostaria que V.Exa. levasse sugestão à Mesa de 
que os discursos dados como lidos lhe fossem entre-
gues e fossem publicados nos meios de comunicação 
da Casa, dando-lhes toda a publicidade.

A segunda questão é se as Comissões, durante 
a convocação extraordinária, podem se reunir. Assim 
pergunto porque convoquei a Comissão de Direitos 
Humanos – na condição de Vice-Presidente, pois a 
Deputada Iriny Lopes está de licença médica – mas 
me foi dito, embora não oficialmente, que as Comis-
sões só poderiam se reunir para assuntos específicos 
neste período.

Gostaria de solicitar a V.Exa. que, em nome da 
Mesa, desse explicações ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência recebe a primeira questão de ordem le-
vantada por V.Exa., que será encaminhada à Mesa 
para discussão.

Sempre fui a favor de que os pronunciamentos 
dados como lidos fossem encaminhados à Mesa e de 
que o tempo de 60 minutos contemplasse, pelo menos, 
12 oradores, cada um por 5 minutos. É um critério que 
pode ser mantido, mas que não se diminua a duração 
do Pequeno Expediente, pois é o mínimo para uma 
Casa com 513 Deputados.

Quanto à convocação extraordinária, é pacífico, 
pois a Constituição diz que só podem constar em pauta 
as matérias para as quais o Congresso foi convocado. 
Hoje estou oferecendo emenda aglutinativa, designado 
pelo Presidente Aldo Rebelo, no sentido de referendar 
o dispositivo de que na convocação extraordinária não 
poderá constar matéria não incluída na pauta.

O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, quero 
fazer apelo ao Ministro dos Transportes, Alfredo Nas-
cimento, para que dê continuidade à licitação de que 
trata o Edital nº 349, relativo a obras de recuperação 
da BR-316. Estão sendo licitados 320 quilômetros para 
o Contrato de Restauração e Manutenção da Malha 
Rodoviária Federal – CREMA. 

Anulou-se uma licitação e abriu-se outra. Nos 
dias 11 e 12 de dezembro, tivemos a entrega dos en-
velopes, que foram abertos e, somente no dia 16, um 
mês depois, o Ministério apresentou as 3 empresas 
classificadas para concorrer no quesito do preço.

Então, peço ao Ministro Alfredo Nascimento que 
autorize a abertura dos envelopes que contêm o preço 
para que saibamos a empresa ganhadora, façamos 
o contrato e recomecemos de fato a recuperação da 
BR-316, que atende aos Estados do Maranhão, Piauí 
e Pará. São 320 quilômetros completamente abando-
nados de Zé Chicão, em Bacabal, até Boa Vista do 
Gurupi, na divisa com o Pará.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
tinuando a lista de inscrição do Pequeno Expediente, 
concedo a palavra ao ilustre Deputado Coriolano Sa-
les. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL-BA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, além de saudar V.Exa. 
e os demais pares, quero fazer 2 registros.

O primeiro é relativo à extinção da ajuda de cus-
to, mais conhecida como remuneração, nas convoca-
ções extraordinárias. A esse respeito, quero tecer uma 
consideração breve. É inadmissível que tal questão só 
tenha sido resolvida em função de convocação extra-
ordinária malposta, mal colocada e malfeita.

Foi assim que, diante da pressão das ruas, esta 
Casa tomou ontem a histórica decisão de extinguir a 
ajuda de custo na convocação extraordinária.

O segundo registro, Sr. Presidente, é sobre a 
diminuição do recesso dos Parlamentares. Em outros 
países, nem é conhecido como recesso o período de 
inatividade do Parlamento, mas, sim, como uma fase 
de trabalho nos distritos, nas bases. Seria de bom al-
vitre que esta Casa, caso venha a se decidir pelos 45 
dias, fixasse 15 dias no mês de julho e os outros 30 a 
partir do dia 20 de dezembro. 

Está mal elaborada a proposta que estabelece 
recesso de 30 dias, entre os dias 1º e 30 de janeiro, 
porque, dessa forma, acabaríamos tendo um recesso 
branco a partir do dia 18, 19, 20, 21 ou 22 de dezem-
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bro, o que seria malvisto pela opinião pública. Muitas 
outras questões precisam ser examinadas. O funcio-
namento do Congresso Nacional deveria inspirar-se 
no modelo adotado nos Estados Unidos da América, 
na Alemanha, na França, na Inglaterra, países que 
professam a democracia e praticam a liberdade de 
forma aberta. 

Levantam ento sobre o funcionamento do Con-
gresso americano, em particular de sua Câmara de 
Deputados, seria de grande proveito para nortear a 
decisão a ser tomada nesta Casa sobre o nosso re-
cesso. Os Estados Unidos funcionam como uma fe-
deração plena, com o Poder Judiciário presente até 
nos Municípios, diferentemente do que acontece no 
Brasil. Enfim, precisamos refletir muito e tomar uma 
decisão madura.

A ajuda de custo é uma questão antiga, que, in-
felizmente, somente agora, praticamente às vésperas 
de novo processo eleitoral, foi resolvida. E, quanto ao 
recesso, embora eu seja favorável a uma diminuição 
de 50% no seu tamanho, acredito que essa matéria 
deve ser mais amadurecida, para que o prazo fixado 
seja o mais coerente e adequado.

Eram os registros que tinha a fazer, Sr. Presi-
dente.

O SR. NAZARENO FONTELES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho 
hoje registrar o XIX Encontro Estadual do Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Estado do 
Piauí, de cuja abertura participei juntamente com o Go-
vernador do Estado, Wellington Dias, com Deputados 
Estaduais, Vereadores e diversas lideranças regionais. 
Mostramos que no Piauí as metas do INCRA foram 
superadas. Estavam previstos 4 mil assentamentos, 
mas já chegam a 5 mil. 

É com alegria que registro a proximidade do nos-
so Governo com os movimentos sociais. A presença 
do Estado nesse evento tão importante foi uma de-
monstração de prestígio e valorização do MST, esse 
exemplo de movimento social, que enobrece a cida-
dania brasileira. Precisamos favorecer cada vez mais 
organismos como esse, para que o Brasil venha a ser 
de fato uma sociedade justa e fraterna, como prevê o 
Preâmbulo da nossa Constituição. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Nader.
O SR. CARLOS NADER (PL-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

tados, é com muita satisfação que ocupo a tribuna para 
registrar nos Anais desta Casa uma significativa data 
para a imprensa do Estado do Rio de Janeiro, em es-
pecial a do Sul Fluminense. Em 2006 o jornal A Voz da 
Cidade, sediado em minha terra natal, Barra Mansa, 
completa 36 anos de fundação. 

A Voz da Cidade tem uma história de muita luta, 
perseverança e determinação. Tais predicados jamais 
faltaram, nessas quase 4 décadas, ao seu Diretor-Pre-
sidente, o jornalista João Pançardes, um idealista da 
imprensa regional, homem cuja disposição de vencer 
barreiras esteve sempre ao lado das suas maiores 
convicções.

Os 36 anos de A Voz da Cidade são motivo de 
júbilo para a nossa região. O jornal, primeiro diário do 
sul do Estado do Rio de Janeiro, sempre retratou com 
fidelidade os acontecimentos, em todas as áreas. Tem 
sido um imenso incentivador da nossa cultura, dando 
vez e voz, como seu nome sugere, ao povo da nossa 
região.

A Voz da Cidade tem sido um intransigente de-
fensor do Sul Fluminense. Nesses 36 anos, abrigou e 
abriga jornalistas da primeira linha da imprensa regio-
nal, verdadeiros baluartes da profissão. O jornal tem 
sido um grande revelador de talentos. 

Deixo registrados meus calorosos cumprimentos 
a João Pançardes, que já de algum tempo tem tido no 
filho, Luciano Pançardes, o seu braço direito, seguindo 
a trilha vitoriosa do pai no caminho do empreendedo-
rismo. Parabenizo cada funcionário de A Voz da Cidade 
pelo trabalho em prol da nossa região, que valoriza a 
imprensa e a coloca na linha de frente, no Estado do 
Rio de Janeiro.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no próxi-

mo dia 20, sexta-feira, comemora-se o Dia do Farma-
cêutico. Não poderíamos deixar de parabenizar esses 
profissionais que há séculos fazem parte de nosso 
dia-a-dia, com seus preparados milagrosos, capazes 
de curar males indescritíveis.

A história dessa profissão vem de longe. Deno-
minado o fundador da Medicina racional, Hipócrates 
fez, em seus escritos, várias referências a operações 
farmacêuticas. Foi considerado, então, o primeiro far-
macêutico da história da humanidade. A primeira botica, 
como eram chamados os laboratórios ainda artesanais, 
foi aberta em 754 a.C., em Bagdá – hoje, Iraque.

Grandes sábios e importantes cientistas, que 
muito contribuíram para a saúde da humanidade, eram 
farmacêuticos. O farmacêutico Luiz Manuel Queiroz 
instalou a primeira fábrica de ácido sulfúrico do País. 
Há outros que também contribuíram com sua arte na 
manipulação de elementos químicos e criaram verda-
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deiros bálsamos, que desde a mais tenra idade até 
os dias de hoje nos acompanham: Cândido Foutoura, 
Rodolfo Albino, Otto Cezar Granado etc. Não poderia 
deixar de citar também Alexander Flemming, o farma-
cêutico que descobriu a penicilina, grande aliada no 
combate das mais diversas bactérias e que ainda hoje 
é utilizada com grande eficácia. 

Parabenizar esses profissionais não é nenhum 
favor. Agradecer-lhes pela seriedade com que se de-
dicam a sua profissão, contribuindo com a promoção 
da assistência farmacêutica, muito me orgulha e me 
alegra. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento nos órgão de co-
municação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Feu Rosa.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU 
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU-
BLICADO.

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, Sras. e Srs. Depu-
tados, registro que está acontecendo no Município de 
São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, o 23º Encontro 
Estadual do MST. 

A propósito, não pude me fazer presente no pri-
meiro dia de trabalhos desta convocação extraordiná-
ria, segunda-feira passada, porque fui convidado, na 
condição de um dos fundadores do Movimento, para 
participar da solenidade de abertura do encontro, que 
se estenderá até sexta-feira.

Mais de 1.200 delegados do MST estão em São 
Leopoldo. E vários itens da pauta do Movimento serão 
debatidos nestes dias. 

É o registro que faço, com muita alegria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à ilustre Deputada Vanessa Grazziotin, 
por permuta com o Deputado Luiz Bassuma.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, não poderia deixar de vir hoje à tribuna 
falar a respeito dessa polêmica que tem provocado 
muitas discussões em todo o País: a convocação ex-
traordinária do Congresso Nacional e a presença ou 

a ausência de vários Parlamentares, tanto Deputados 
como Senadores. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, destaco a im-
portância da votação de ontem, quando acabamos 
com o pagamento de salários adicionais a Parlamen-
tares pela convocação extraordinária. Sem dúvida 
nenhuma demos um passo importante em direção à 
confiança mútua que tem de haver entre o Parlamento 
e a sociedade. 

Entretanto , Sr. Presidente, alguns órgãos da 
imprensa, alguns setores dos meios de comunicação 
– não a imprensa toda -, não deveriam noticiar as ma-
térias da forma como vêm fazendo, e insistentemente. 
Este é um exemplo de informação incorreta veiculada 
pela imprensa à sociedade: que Deputados e Sena-
dores só compareceram ao Congresso Nacional um 
mês após a convocação. 

Isto não é verdade, Sr. Presidente. O ato con-
vocatório dos trabalhos extraordinários foi claro: a 
partir do dia 16 de dezembro estavam convocados 
somente Parlamentares que participariam das CPIs, 
da Comissão do Orçamento e do Conselho de Ética. 
Os demais Parlamentares foram convocados – aliás, 
todos fomos convocados também via telegrama – para 
o dia 16 de janeiro. 

Aí, novamente um telejornal diz: Pela primeira 
vez, em 30 dias, o plenário está lotado. Ora! Como o 
plenário poderia estar lotado nos dias anteriores, se 
não havia qualquer reunião marcada, ou convocação 
para deliberação?

Sr. Presidente, a população brasileira merece, 
no mínimo, a notícia verdadeira. As interpretações de-
vem ficar a critério de cada meio, de cada pessoa, de 
cada cidadão e cidadã. Entretanto, a informação tem 
de ser correta, para que as pessoas possam fazer o 
seu juízo de valor.

No tempo que me resta, falarei sobre uma im-
portante decisão que será tomada hoje pelo COPOM, 
que, mais uma vez, deliberará a respeito dos juros em 
nosso País.

Hoje a Taxa SELIC está exatamente em 18%. De 
acordo com o que noticia a imprensa, vários setores 
têm realizado projeções e a maioria leva a crer que a 
queda de juros deverá ser de somente 0,75%, o que 
é muito pouco. 

Alerto que houve uma modificação na metodologia 
de reunião do COPOM. As reuniões a partir deste ano 
não ocorrem mais mensalmente como até o momento, 
mas no período aproximado de 1 mês e meio. E está 
prevista para o ano de 2006 a realização de apenas 8 
reuniões do COPOM. Essa será a primeira reunião e a 
próxima apenas se realizará nos dias 7 e 8 do mês de 
março. Ou seja, não haverá reunião em fevereiro.
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Portanto, 0,5% ou 0,75% é muito pouco, é uma 
queda muito acanhada. O Brasil precisa desenvolver-
se e criar mais empregos, mas para isso precisa fun-
damentalmente baixar suas taxas de juros. Tenho a 
expectativa de que as previsões realizadas por técni-
cos e empresas estejam equivocadas e que possamos 
comemorar amanhã a queda de 1% a 1,5% da taxa 
de juros. Seria o mínimo que o COPOM deveria fazer 
para iniciar, não agora mas em breve, a retomada do 
crescimento, do desenvolvimento do País.

Os dados demonstram também que de pouco 
tem adiantado o grande esforço fiscal que o Governo 
vem fazendo, não apenas mantendo elevadas as taxas 
de juros, mas sustentando um superávit primário ex-
tremamente grande. Esse esforço fiscal não tem sido 
suficiente para diminuir o endividamento de nosso País. 
Seria o caso de ampliar a economia e, por meio desse 
caminho, diminuir o endividamento.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada. 
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do 

orador.) – Caro Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
antes de mais nada, agradeço ao Presidente da Câ-
mara, o nobre companheiro e Deputado Aldo Rebelo, 
por ter incluído na pauta da convocação extraordiná-
ria o projeto que trata das cotas percentuais nas uni-
versidades, assegurando assim aos alunos oriundos 
de escola pública, entre eles muitos negros, índios e 
pessoas pobres, os mesmos direitos de estudar nas 
universidades federais. 

Dezessete universidades já adotaram esse regi-
me. Muitos desses alunos vão para a universidade e 
lá conseguem ter aproveitamento igual ou melhor que 
os outros estudantes que prestaram vestibular, porque 
eles sabem de sua responsabilidade, sabem o que é 
morar em favela, ser filho de operário, residir em tribo 
indígena e, depois, ter a grande oportunidade de ser 
doutor. Isso é algo muito importante. 

Espero , agora, que a Comissão de Constituição 
e Justiça vote rapidamente, para que possamos, neste 
momento, ter definida a posição do Senado. Parabe-
nizo e agradeço ao nobre Presidente, Deputado Aldo 
Rebelo.

Igualmente importante, caro Presidente, Depu-
tado Inocêncio Oliveira, é que hoje, no Ministério da 
Educação, tivemos oportunidade de participar da pre-
miação do projeto arquitetônico para a construção da 
Universidade Pública Federal para a Região do ABC. 
Foi um momento de muita alegria, um sonho de todos 
que hoje se concretiza. Parabenizo, nesta mensagem 
de hoje, todos aqueles do Ministério e do ABC que luta-
ram pela aprovação desse bonito projeto de concepção 
popular, pois envolve toda a comunidade. 

Refiro-me a outro fato: ontem foi aprovada a pro-
posta de extinção do pagamento de subsídios extras 
aos Parlamentares nos períodos de convocação ex-
traordinária do Congresso Nacional. Deputado de pri-
meiro mandato, sempre me incomodei com esse tipo 
de pagamento. Desde a primeira convocação, nunca 
o aceitei, sempre o doei. É verdade que fui constran-
gido por alguns colegas, muitas vezes por meio de 
brincadeiras ou outro tipo de coisa. A verdade é que 
formávamos um grupo de 13, naquele primeiro ano; 
posteriormente passamos para 16; e este ano mais 
80. Ontem, felizmente, 513 Sras. e Srs. Deputados 
decidiram acabar com esse abuso, com essa falta de 
explicação ao nosso povo, que tantas vezes constran-
geu a nossa Casa. 

Parabéns a todos os Deputados por esse ges-
to, porque, afinal de contas, mesmo trabalhando, não 
seria justo receber outra remuneração, já que nós a 
recebemos mensalmente. Começamos o ano muito 
bem. Estou tão feliz com essa decisão. 

Quanto ao recesso, espero que cheguemos a 
um importante entendimento, porque é verdade que 
precisamos estar em nossas bases. A situação atual 
é diferente da época em que o Parlamento tinha sede 
no Estado do Rio de Janeiro, quando não se dispunha 
de muitos vôos. A maioria dos Deputados morava na-
quela cidade e visitava suas bases de 6 em 6 meses. 
Hoje, temos oportunidade de viajar todas as semanas, 
todos os feriados, todos os períodos. Tomara que não 
se apresente um projeto em que a convocação nos 
obrigue a estar aqui no período de 24 a 28 de dezem-
bro, porque aí estaríamos mentindo para a sociedade. 
Se for aprovada essa proposta, não viremos. Então, 
é preferível que se acorde uma data antes do dia 24, 
antes do Natal, entre o dia 20 de dezembro até o mês 
seguinte, do que esse período a que me referi. 

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero parabenizar o Presidente Lula, que se sensibi-
lizou com a produção naval do País. A TRANSPETRO 
recebeu ontem as propostas dos consórcios partici-
pantes da concorrência para construção de 26 navios 
petroleiros que fazem parte da primeira fase do seu 
Programa de Expansão e Modernização da Frota.

O momento é decisivo para a indústria naval bra-
sileira, pois se trata da maior encomenda de navios já 
realizada no setor.

Com essa iniciativa da TRANSPETRO, surge uma 
possibilidade de fazer renascer a indústria nacional de 
grandes navios, que já foi a segunda maior do mundo. 
Nas décadas de 70 e 80, o Brasil marcou presença no 
mercado global produzindo navios de mais de 600 mil 
toneladas. Nessa época, empregava no setor naval um 
contingente de mais de 40 mil trabalhadores e expor-
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tava para países como Inglaterra, França, Alemanha, 
Grécia e Estados Unidos.

A recuperação dessa atividade estratégica é, 
portanto, uma ação de extrema importância para a 
PETROBRAS, pois garante a renovação de sua frota, 
e para o Brasil, por seu potencial de geração de em-
pregos e desenvolvimento, a partir da reativação sus-
tentável de uma indústria naval que seja competitiva 
internacionalmente. 

Dos 8 consórcios e estaleiros que estavam par-
ticipando da licitação, 6 entregaram propostas. Nas 
próximas semanas, a comissão de licitação fará a aná-
lise e estima-se que até o fim de março os respectivos 
contratos estejam assinados.

Vivemos um momento inovador na indústria naval 
brasileira. A licitação desses navios permitirá investi-
mentos para a produção em escala, o que não ocorre 
há mais de 20 anos neste País.

É importante assinalar o aspecto auspicioso repre-
sentado pela formação de consórcios entre empresas 
estrangeiras de tecnologia e estaleiros nacionais para 
participar da licitação. As exigências do Programa de 
Modernização e Expansão da Frota são: que os navios 
sejam construídos no Brasil, que se garanta índice de 
nacionalização de 65% dos componentes e serviços e 
que os estaleiros sejam internacionalmente competiti-
vos. Essa parceria constitui, inegavelmente, importante 
facilitador para a transferência de tecnologias, o que 
contribuirá de forma consistente para a recuperação 
da indústria naval brasileira em termos de qualidade, 
preços e prazos. 

A construção dos primeiros 26 navios terá como 
resultado o aquecimento dos setores industriais que 
fornecerão peças e insumos para os estaleiros. Refiro-
me aos setores metalúrgico, siderúrgico, químico e de 
equipamentos elétricos, para ficar nos de maior peso, 
sem falar no setor de serviços. 

E o mais relevante neste momento é que vai sig-
nificar a geração de algo em torno de 22 mil empre-
gos, contribuindo de forma expressiva para a melhoria 
não só dos indicadores econômicos dos Municípios e 
Estados envolvidos na construção dos navios, mas, 
principalmente, da qualidade de vida dos trabalhado-
res e de suas famílias.

Portanto, parabéns ao Governo Lula pela iniciativa 
e pelo novo momento em que estamos vivendo.

Sr. Presidente, solicito que o meu pronunciamento 
seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o ilustre Presidente do Tribunal Superior Eleito-
ral e o também ilustre Secretário da Receita Federal 

baixaram portaria conjunta visando inibir e corrigir dis-
torções no processo eleitoral. Entretanto, examinando 
essa portaria, cheguei à conclusão de que suas con-
seqüências serão totalmente contrárias aos objetivos 
que levaram à sua edição. 

A Secretaria da Receita Federal é um órgão de 
fiscalização e arrecadação e, para tanto, não preci-
sa de delegação de poder do ilustre Presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral. A Secretaria pode fisca-
lizar qualquer pessoa física ou jurídica que participe 
ou não do processo eleitoral. Entretanto, cada órgão 
da Administração Pública tem competência definida. 
Se uma empresa fabrica determinado produto e não 
cumpre as regras do Ministério da Agricultura, cabe 
à Secretaria da Agricultura fiscalizar; se há problema 
na área da Saúde, cabe à Secretária da Saúde fisca-
lizar; se há problema na área eleitoral, a fiscalização 
cabe ao Ministério Público da Justiça Eleitoral e ao 
Tribunal Eleitoral. 

O que diz essa portaria? Que toda e qualquer 
empresa que fizer doação para algum partido ou can-
didato terá imediatamente seu nome enviado pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral para a Secretaria da Receita 
Federal. Ora , senhores, que empresa fará alguma do-
ação sabendo que seu nome irá imediatamente para 
a Secretaria da Receita Federal?

Em seguida, estabelece a norma que qualquer 
pessoa pode fazer denúncia contra essa empresa, não 
ao Tribunal Regional Eleitoral, mas à Secretaria da 
Receita Federal, o órgão que irá examinar a denúncia 
de natureza eleitoral. E a Secretaria da Receita Fe-
deral, sem consulta a qualquer Tribunal Eleitoral so-
bre a existência de algum problema, o que faz? Envia 
o nome da empresa para a delegacia da Receita do 
Município onde é domiciliada para que ela passe por 
verdadeiro vasculho fiscal. 

Ora, Sr. Presidente, isso simplesmente vai acabar 
com o caixa 1, com o processo de doação regular, e 
oficializar o caixa 2 nas eleições federais.

Apelo para o Presidente da Câmara e para a Mesa 
Diretora no sentido de que examinem essa portaria 
com profundidade e, se encontrarem os problemas que 
aponto, que iniciem imediatamente conversações com 
o Tribunal Superior Eleitoral para que sejam feitas mo-
dificações que permitam a realização do pleito eleitoral, 
em outubro próximo, dentro de clima de democracia, 
sem ameaça de órgãos fiscalizadores, que não são os 
indicados para participar do processo eleitoral. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Bassuma.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
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DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, creio que a aprovação, ontem, do projeto 
de decreto legislativo que acaba com as remunerações 
extraordinárias, e a aprovação, hoje, da proposta de 
emenda à Constituição que reduz o período de reces-
so parlamentar são sinais evidentes de que, apesar 
da crise que nosso País enfrenta, obtivemos avanços 
democráticos: avanços que caminham no sentido da 
justiça social; avanços em que as elites – e nós, in-
discutivelmente, compomos a elite política deste País 
– começam a compreender que elas também preci-
sam ter gestos de desprendimento num país em que 
milhões ainda passam fome, em que milhões não têm 
emprego, em que milhões não têm casa, em que mi-
lhões não têm o mínimo necessário para o atendimento 
de suas necessidades de vida.

Tenho certeza de que esta Casa compreendeu 
que o salário extraordinário poderia não ser uma ile-
galidade, mas era uma imoralidade num país em que 
o povo sofre tão duramente.

Mas não foi só esse o gesto, não foi só esse o 
sinal de avanço que percebemos em tempos recen-
tes. Creio que, da mesma forma que devemos louvar 
o avanço que foi a aprovação do decreto legislativo, o 
fim desse privilégio, dessa mordomia dos Parlamenta-
res, temos de louvar o avanço que significa a redução 
do período de recesso. Somos trabalhadores deste 
País e não temos o direito de ter períodos de recesso 
– sejam férias, seja o que for determinado – superiores 
aos dos trabalhadores, da forma como estava sendo 
proposto, como estava sendo praticado. 

Também devemos louvar outros sinais de que o 
Brasil entra nos trilhos. O recente anúncio de que, nos 
3 primeiros anos do Governo Lula, diminuiu a desigual-
dade social, houve redução da renda dos mais ricos 
e aumento da renda dos mais pobres, demonstra que 
este País está mudando.

Da mesma forma, é sinal de mudança o extraor-
dinário avanço que está havendo no ensino superior, 
com a criação de universidades e de novos campi 
avançados das universidades públicas existentes ou 
do PROUNI. Neste ano, 130 mil jovens pobres, antes 
barrados pelas universidades, vão se somar aos outros 
120 mil que, por meio do PROUNI, ingressaram, em 
2004, em instituições de ensino superior deste País. 
Portanto, chegaremos a 250 mil jovens atendidos.

Da mesma forma, devemos louvar os extraordiná-
rios investimentos em habitação popular. Nunca houve 
tanta preocupação com a moradia do povo pobre como 
neste período do Governo Lula.

Também devemos louvar os extraordinários in-
vestimentos na agricultura familiar, seja por meio do 
PRONAF, seja por meio da reforma agrária, seja por 
meio do seguro agrícola.

Devemos louvar ainda os mais de 3,7 milhões de 
empregos gerados nos 3 primeiros anos do Governo 
Lula. Vejam só: nestes 3 primeiros anos foram criados 
quase 5 vezes mais empregos do que ao longo dos 8 
anos do Governo Fernando Henrique.

Da mesma forma, devemos louvar – e isso foi 
motivo de polêmica neste plenário ontem – o fato de 
que teremos o salário mínimo fixado em 350 reais e 
que, ao longo dos 3 primeiros anos do Governo Lula, 
nem um único projeto foi encaminhado a esta Casa 
suprimindo, fragilizando, enfim, procurando restringir 
algum direito trabalhista dos brasileiros. Pelo contrá-
rio, o Presidente Lula pediu o arquivamento de várias 
proposições do Governo FHC que poderiam ensejar a 
fragilização de direitos trabalhistas e sociais.

Sr. Presidente, neste rápido balanço, registro que 
a atitude tomada ontem por esta Casa é contemporâ-
nea, em parceria com um Governo preocupado com 
o social e com uma sociedade que espera de seus 
governantes ações efetivas no sentido da redução 
dos privilégios e da desigualdade e da promoção da 
justiça social.

Parabéns à Câmara dos Deputados. Continuemos 
nessa trilha. O povo brasileiro merece isso de nós.

Obrigado.
A SRA. DRA. CLAIR (PT-PR. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
inicialmente, quero manifestar a minha grata satisfa-
ção pelo resultado das eleições no Chile que conduziu 
a socialista Michelle Bachelet à Presidência daquele 
país, o que aponta para a consolidação da democracia 
na América Latina. 

Quero também parabenizar esta Casa por ter 
votado o fim do pagamento de ajuda de custo para os 
Deputados durante as convocações extraordinárias 
do Congresso Nacional. E sou favorável igualmente à 
redução do período do recesso parlamentar.

Parabenizo ainda o Presidente desta Casa, Depu-
tado Aldo Rebelo, pela instalação da CPI que vai in-
vestigar as privatizações ocorridas durante os 8 anos 
do Governo Fernando Henrique Cardoso, período em 
que 70% das nossas empresas estatais foram ven-
didas a preços vis com o objetivo de pagar a nossa 
dívida pública. 

A propósito, aproveito para anunciar a decisão do 
Tribunal Regional Federal de Brasília, que determinou 
o prosseguimento de ação popular de 1997 que pede 
a anulação do leilão que resultou na privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce e a sua retirada do Pro-
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grama Nacional de Desestatização, criado durante o 
Governo FHC. 

Julgado em 2002 pelo Juízo Federal de Belém, 
o processo foi extinto sem apreciação do mérito. A 
decisão do TRF de Brasília abre espaço para discutir 
judicialmente o pedido dos autores, que inclui ainda 
a reavaliação do patrimônio da empresa, que foi ava-
liado em R$ 10 bilhões, tendo sido arrecadados no 
leilão R$ 3,3 bilhões (45% das ações ordinárias com 
direito a voto). 

A ação, proposta por mim e pelo ex-Vereador de 
Curitiba, Hasiel da Silva Pereira Filho, contra a priva-
tização da então maior empresa estatal brasileira, foi 
uma das estratégias do Movimento Reage Brasil, or-
ganizado para defender o patrimônio público brasileiro 
e que agregou diversos partidos, entidades sindicais 
e civis e personalidades. Esse movimento, que teve 
repercussão nacional, resultou em cerca de outras 
100 ações propostas em vários Estados brasileiros, 
das quais, 69 tiveram a mesma decisão e foram pu-
blicadas no dia 16 de dezembro último no Diário da 
Justiça da União.

Entre os argumentos da ação, questionamos a 
inserção da CVRD no programa de desestatização, 
pelo seu papel estratégico para o desenvolvimento 
econômico e social do Brasil. 

Um dos objetivos desse programa seria a redu-
ção da dívida pública. Apesar de termos privatizado 
70% das nossas empresas estatais, de termos ven-
dido o patrimônio público e arrecadado cerca de R$ 
60 bilhões, a dívida pública cresceu de R$ 64 bilhões 
para R$ 640 bilhões entre 1995 e 2002, ou seja, du-
rante o Governo FHC. 

Outro ponto questionado refere-se ao vil preço 
alcançado no leilão da Vale: R$ 3,3 bilhões – e recen-
temente, seu Diretor Financeiro estimou o valor da 
empresa em 40 bilhões de dólares, ou cerca de 100 
bilhões de reais. Além disso, o lucro da empresa em 
2004 atingiu R$ 6,4 bilhões de reais, e o lucro estima-
do para 2005 é de R$ 12,5 bilhões, ou seja, quase 4 
vezes o valor pelo qual a empresa foi vendida. Na épo-
ca, o critério de avaliação da empresa restringiu-se ao 
valor das ações no mercado, sem que se observasse 
o valor patrimonial do complexo empresarial e de to-
dos os direitos de lavra de minérios, correspondentes 
a cerca 240 mil quilômetros quadrados.

A Vale não era uma simples empresa estatal, mas 
um complexo empresarial altamente lucrativo, indepen-
dente do Tesouro Nacional, envolvendo 54 empresas. 
Ela é a maior produtora de minério de ferro do planeta, 
a maior produtora de bauxita da América Latina e a 
terceira maior mineradora do mundo em diversidade 

de produtos, além de deter direitos minerários sobre 
imensas reservas minerais. 

A decisão do Tribunal assim resume o patrimônio 
da Vale à época : 

“A Vale era a principal exportadora do 
Brasil (líder no mercado mundial de minério 
de ferro), maior produtora de alumínio e ouro 
da América Latina; possuía e operava 2 portos 
de grandes dimensões, a maior frota de navios 
graneleiros do mundo, além de 1.800 quilôme-
tros de ferrovias brasileiras; possuía reservas 
comprovadas de 41 bilhões de toneladas de 
minério de ferro, 994 milhões de toneladas de 
minério de cobre, 678 milhões de toneladas 
de bauxita, 67 milhões de toneladas de cau-
lim, 72 milhões de toneladas de manganês, 70 
milhões de toneladas de níquel, 122 milhões 
de toneladas de potássio, 9 milhões de tone-
ladas de zinco, 1,8 milhões de toneladas de 
urânio, um milhão de toneladas de titânio, 510 
mil toneladas de tungstênio, 60 mil toneladas 
de nióbio e 563 toneladas de ouro. Além dis-
so, dispunha de 580 mil hectares de florestas 
replantadas, de onde extraía matéria-prima 
para a produção de 400 mil toneladas/ano de 
celulose”.

Destaca ainda o relatório:

“Hoje em dia, a Companhia Vale do Rio 
Doce é um dos mais importantes e produtivos 
grupos empresariais brasileiros com cerca de 
33 mil empregados próprios e é a empresa 
que mais contribui para o superávit da balan-
ça comercial brasileira. É a maior produtora 
e exportadora mundial de minério de ferro e 
pelotas e a segunda maior produtora mundial 
de manganês e ferro liga, com participação de 
11% do mercado transoceânico; é uma das 
produtoras integradas de alumínio (bauxita, 
alumina e alumínio primário) de menor cus-
to no mundo; é grande produtora de caulim, 
utilizado para revestimentos de papel, e de 
potássio, matéria-prima para a indústria de 
fertilizantes; possui vastos recursos minerais, 
com amplas reservas de minério de ferro, bau-
xita, cobre, ouro, caulim, manganês, níquel, 
potássio e carvão; suas reservas de minério 
de ferro são suficientes para manter os níveis 
atuais de produção pelos próximos 30 anos; 
possui 11% das reservas mundiais de bauxita. 
É o mais importante investidor do setor de lo-
gística no Brasil, sendo responsável por 16% 
da movimentação de cargas do Brasil, 65% da 
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movimentação portuária de granéis sólidos e 
cerca de 39% da movimentação do comércio 
exterior nacional; possui a maior malha ferro-
viária do País – com 9,3 mil quilômetros – e 
está implementando o mais moderno programa 
de renovação da atividade ferroviária brasilei-
ra; realiza a navegação costeira, oferecendo o 
mais completo serviço intermodal do mercado 
brasileiro. É a maior consumidora de energia 
elétrica do País, sendo igualmente uma das 
maiores investidoras; a energia gerada pelas 
usinas próprias é destinada às unidades opera-
cionais da Vale, o que reduz consideravelmente 
os custos de produção. É uma empresa global, 
com atuação nos 5 continentes: Américas, Eu-
ropa, África, Ásia e Oceania. Possui atividades 
nos seguintes países: Estados Unidos, Peru, 
Chile, Argentina, Venezuela, Bélgica, França, 
Noruega, China, Japão, Bahrain, Gabão, Mo-
çambique, Mongólia, Angola, África do Sul e 
Austrália”. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, entre as 
empresas que não integraram o critério de avaliação 
é preciso destacar a DOCEGEO, detentora de vasto 
conhecimento geológico fruto de 30 anos de pesquisas 
e de desenvolvimento tecnológico nessa área.

À sociedade cabe a tarefa de lutar pela manuten-
ção dessa decisão, senão para anular todo o processo 
viciado de sua privatização, pelo menos para buscar 
justa e real avaliação desse monumental patrimônio 
público, a fim de ressarcir o Estado brasileiro pelos 
valores devidos.

Por essa razão, conclamo a população a se so-
mar a esse movimento de defesa de nossas reservas 
minerais e de todo esse patrimônio público, construído 
ao longo de 54 anos de história.

Para finalizar, Sr. Presidente, informo que os re-
cursos referentes ao salário extra que recebi por esta 
convocação extraordinária serão utilizados para divulgar 
a decisão do Tribunal Regional de Brasília e mobilizar 
a sociedade brasileira para se juntar a essa luta, que 
é luta de todos nós.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tra-
ta-se de um manifesto de aplauso ao Ministro da Pre-
vidência, Nelson Machado, e ao Secretário Executivo, 
Carlos Eduardo Gabas, por terem decidido ampliar o 

horário de atendimento das agências do INSS, atitude, 
sem dúvida alguma, extremamente importante.

Lembro a S.Exa. a necessidade de ampliar igual-
mente o pessoal de retaguarda, porque não adianta 
apenas recepcionar o maior número de pedidos, aca-
bando com as malditas senhas que, na verdade, dei-
xavam todos indignados. Eram muitas e constantes as 
reclamações que recebíamos. E a medida está prevista 
no Estatuto do Idoso, que pede tratamento preferencial 
às pessoas de idade avançada.

Parabenizo, portanto, o Ministro da Previdência 
e o Secretário Executivo do Ministério, aguardando 
que se melhorem as condições do pessoal de apoio, 
para que o atendimento possa fluir o mais rapidamen-
te possível. Os aposentados e pensionistas merecem 
carinho, atenção e respeito.

Sr. Presidente, aproveito também a oportunida-
de para cumprimentar o Deputado Inocêncio Oliveira, 
Relator da PEC que propõe a redução do recesso 
parlamentar. Parabéns a S.Exa. pelo brilhante traba-
lho desempenhado.

Muito obrigado.
O SR. REINALDO BETÃO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. REINALDO BETÃO (PL-RJ. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, é com satisfação que comunico a par-
ticipação do Presidente da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva, na próxima sexta-feira, dia 20 de janeiro, em 
2 importantes eventos no Estado do Rio de Janeiro. 

O primeiro ocorrerá às 10 horas, no Município de 
Queimados, onde teremos a inauguração da Farmácia 
Popular do Brasil, bem como a cerimônia de assinatu-
ras dos seguintes convênios: conclusão do Hospital de 
Queimados; adequação do projeto de engenharia às 
normas da ANVISA para conclusão do referido hospital; 
ampliação e reforma de unidade de saúde e aquisição 
de equipamento e material permanente.

O segundo evento será às 12h30min, em Xerém, 
no 4º Distrito de Duque de Caxias. O Presidente Lula 
visitará os laboratórios do Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, 
órgão de excelência, que vem contribuindo sobremanei-
ra para o desenvolvimento do País. A arrojada gestão 
do seu Presidente, Prof. Jornada (como gosta de ser 
chamado), tem permitido que o INMETRO esteja entre 
os órgãos governamentais mais relevantes do País.

Para nós, da Baixada Fluminense, receber o 
Presidente da República é um acontecimento ímpar 
e uma grande honra.

Parabéns, Presidente Lula!
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Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é preo-

cupante o risco de epidemia de dengue no Rio de Ja-
neiro. O Ministério da Saúde informou que o Estado 
apresenta todas as condições para que o problema se 
repita, como no trágico ano de 2002, em que 91 mor-
tes foram registradas.

O fato se agrava, pois o número de agentes de en-
demias é insuficiente para cobrir tantas residências. 

Segundo o coordenador do Programa Nacional de 
Controle da Dengue, Giovanini Coelho, só para se ter 
uma idéia, o Município do Rio deveria ter 2.900 agen-
tes, mas tem apenas 1.291. Com isso, Sr. Presidente, 
o número de visitas fica muito aquém do ideal. Dessa 
forma, o medo começa a tomar conta principalmente 
da população da Capital.

Outro agravante está na questão estrutural. Dos 
242 veículos fornecidos pelo Ministério da Saúde, ape-
nas 29 estão disponíveis. Desse total, somente 8 carros 
fumacê estão funcionando. As palavras que mais se 
aproximam desse infeliz contexto são vergonha, des-
caso e desrespeito. O povo paga seus impostos, que, 
diga-se de passagem, não são poucos, e agora quer 
seus direitos atendidos, o que é justo. 

Até ontem, Sras. e Srs. Deputados, foram notifica-
dos 50 casos, só na Capital. E as mortes, infelizmente, 
já começam a aparecer. O número é bem superior ao 
registrado no mesmo mês do ano passado.

A imprensa noticiou que as autoridades sanitá-
rias informam que 90% dos focos do mosquito Aedes 
aegypti estão dentro dos domicílios. Torna-se desne-
cessário detalhar os procedimentos e práticas simples 
de prevenção da doença, haja vista que a imprensa 
divulga constantemente orientações à população. O 
mais importante a dizer é que o povo precisa ajudar e 
participar da campanha, divulgando tais orientações 
aos amigos e vizinhos.

Solicito à Mesa Diretora que veicule o teor deste 
pronunciamento no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado.
O SR. MAX ROSENMANN – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, primeiramente, quero ressaltar o 
magnífico trabalho realizado pelo Deputado Inocêncio 
Oliveira no exercício da Relatoria do projeto que tra-
tou da redução do recesso parlamentar, assunto que 
interessou a todos os brasileiros

Muitas pessoas, erroneamente, referem-se a re-
cesso como se fossem férias. Recesso significa que 

não há votação, mas o trabalho do Parlamentar, visi-
tando Municípios, reunindo-se com o povo, pegando as 
encomendas, continua igual. Recesso não é o mesmo 
que férias no sentido de ir à praia e ficar passeando. 
Não é isso.

Em segundo lugar, quero lamentar que as Co-
missões Parlamentares de Inquérito estejam sendo 
desmoralizadas sistematicamente por pessoas que 
não respondem mais as suas indagações, seja o Pre-
sidente do Banco Central, seja um representante de 
empresa particular, seja um representante do sistema 
bancário brasileiro, enfim, ninguém está respondendo 
as perguntas, não estão respeitando as CPIs.

Um desembargador do Estado do Paraná cha-
mou-me a atenção ao dizer que a CPI tem força de 
justiça, pois pode quebrar sigilos. No entanto, até agora, 
nenhuma CPI no Brasil determinou uma multa diária a 
entidades convocadas que não responderam suas per-
guntas. Se começarmos a multar em 500 mil reais ao 
dia, vai haver resposta para tudo, mas, se continuarmos 
calados, vamos perder e ficar desmoralizados.

Então, se quisermos que as CPIs terminem seus 
trabalhos em alto nível, está na hora de determinarmos 
as multas. Conversei sobre isso ontem com alguns 
Líderes e com os Deputados Gustavo Fruet e Osmar 
Serraglio. Essa idéia do Desembargador Noronha, do 
Paraná, foi muito boa, porque podemos, pela institui-
ção de multa, introduzir a obrigatoriedade das respos-
tas às CPIs.

Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, desejo a todos um ano de trabalho e seriedade 
nesta Casa. Que possamos fazer jus aos mandatos 
que aqui exercemos.

Neste pronunciamento, faço um registro e uma ho-
menagem ao Ministério da Cultura, ao Ministro Gilberto 
Gil e à sua equipe, que deram visibilidade àquele órgão. 
Pela primeira vez, consegue-se compreender o espaço 
do Ministério da Cultura na máquina de governar do 
País. É evidente que em outros momentos o Ministério 
da Cultura quase sempre foi tratado como um adorno, 
uma espécie de pingüim de geladeira na estrutura do 
poder político, algo colocado em segundo ou terceiro 
plano, para, simplesmente, dar alguma resposta sobre 
as preocupações com a política cultural.

Nesse sentido, vemos a ação do Ministério da 
Cultura promovendo uma política de descentralização 
dos recursos destinados à política cultural no Brasil. 
É inegável que no atual momento, apesar das dificul-
dades orçamentárias, o Ministro Gilberto Gil é muito 
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mais democrático e mais justo com a distribuição dos 
recursos para as diversas regiões do Brasil. Hoje, as 
Regiões Norte e Nordeste quintuplicaram ou quadru-
plicaram a sua participação nas verbas destinadas à 
cultura. Isso revela a luta para estabelecer uma polí-
tica de combate às desigualdades regionais, sociais 
e culturais existentes no País, desigualdades estas 
que promovem a concentração desses recursos no 
eixo São Paulo-Rio, basicamente na Região Sudeste, 
que historicamente se apropria dos recursos federais 
da cultura.

Neste sentido, Sr. Presidente, compreendemos 
as reações de alguns setores do mundo da cultura, 
beneficiados historicamente pela concentração dessa 
renda. Eles reagem ao Ministério da Cultura, inclusive 
com acusações, pedindo a cabeça do Ministro Gilberto 
Gil, como recentemente vimos um cineasta assim se 
manifestar, porque, de certa maneira, ele era privile-
giado pelo controle histórico desses recursos.

O Ministro Gilberto Gil e sua equipe foram cora-
josos, porque, mesmo não fazendo mudanças radicais 
na distribuição desses recursos, necessárias inclusive, 
foram capazes de propor melhor ordenamento, o que 
suscitou toda essa reação da elite cultural do Sudeste, 
muitos deles, ironicamente, nordestinos que assumi-
ram a condição de elite cultural e não compreendem 
o papel da democracia e da descentralização na dis-
tribuição desses recursos.

Portanto, damos total apoio ao Ministro e reagimos 
contra essa tentativa de se falar em “dirigismo político” 
ou em “stalinismo”. Esse linguajar é muito apropriado 
aos neoliberais, que historicamente condenam o Esta-
do, mas se apropriam das suas verbas para fazer suas 
políticas. Agora agridem e reagem contra o Ministro 
Gilberto Gil, que tem tido a atitude correta de comba-
ter o preconceito que existe contra o Norte, Nordeste 
e até a Região Sul na distribuição e formulação das 
políticas culturais.

É inegável a riqueza cultural do Norte e do Nor-
deste, que basicamente deram origem a este País, e 
que historicamente têm sido discriminados.

E sse o nosso registro. Quero parabenizar o Mi-
nistro Gilberto Gil pela coragem, lucidez e atitude ci-
dadã e democrática de gerir a política cultural neste 
Brasil. É evidente que precisamos avançar muito mais 
no que diz respeito aos recursos. Mas esses passos 
provocam reações injustificadas, mexem com a elite 
cultural, que não quer ver a distribuição, a repartição 
dos recursos e a quebra das barreiras regionais exis-
tentes em todos os aspectos em nosso País. 

Parabéns ao Ministro Gilberto Gil e sua equipe 
pela coragem de colocar o dedo na ferida e enfrentar 
as oligarquias culturais, que se recusam a promover 

um processo de democratização de acesso aos recur-
sos públicos para a cultura no Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GIACOBO – Sr. Presidente, peço a pala-

vra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. GIACOBO (PL-PR. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, em breves palavras, faço um relato da felicidade 
em que se encontra a população do Município de Cas-
cavel, no Paraná, com a implantação do Sistema de 
Atendimento Médico Urgente – SAMU, uma conquista 
dos Poderes Executivo Municipal, Estadual e Federal. 
Essa iniciativa é muito importante para o Município e 
prova que a união entre os Executivos se transforma 
em melhoria da qualidade de vida da população. 

Parabéns ao Prefeito de Cascavel e àqueles que 
realmente prezam pela qualidade de vida no Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
esta Casa deu uma demonstração importante para a 
Nação no que diz respeito à possibilidade efetiva de 
se consolidar uma luta empreendida no Parlamento 
para resolver não só o problema do pagamento extra 
na convocação extraordinária, mas , principalmente, 
para resolver o entendimento de que esta Casa, até 
pela experiência e pelo histórico de convocações, não 
pode ficar 90 dias de recesso.

Ora, ao longo dos anos consolidou-se como 
prática o funcionamento da Casa durante o recesso 
parlamentar. Logo, chegamos à conclusão de que o 
Parlamento não pode se permitir um fechamento de 
90 dias, mesmo conhecendo e concebendo que tra-
balhamos nesse período de recesso, principalmente 
aqueles que assumem sua agenda, andando pelos 
Estados para compartilhar com suas bases eleitorais 
a possibilidade da ausculta, o verdadeiro trabalho 
parlamentar. Cito exemplo importante: a Casa já se 
decidiu pela suspensão do pagamento extra quando 
de convocação extraordinária. Valeu a pena esse es-
forço, essa luta empreendida com a participação, ain-
da que diminuta, de Parlamentares que ao longo dos 
anos vêm devolvendo, ou não retirando, a parcela do 
pagamento extra da convocação. Portanto, é uma ex-
periência importante, e combinada. 

Muitos diziam aqui que sofremos pressões des-
se ou daquele, mas Parlamento é a representação do 
povo, sujeito a pressões de fora, da sociedade. Quiçá 
todas as vezes que fôssemos votar matéria aqui tivés-
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semos oportunidade e tempo para que a sociedade 
nos pressionasse, pleiteando, acompanhando nossos 
trabalhos, via imprensa ou outros meios.

Lamentavelmente , a imprensa não dá tanta im-
portância a outros temas quanto está dando a esse. 
Poderia dispensar o mesmo tratamento, para acelerar, 
quando da votação do FUNDEB. A convocação come-
çou segunda-feira, e estamos clamando a entrada na 
pauta da PEC nº 7, a chamada PEC dos agentes de 
saúde do País. 

Ouvi agora há pouco o Deputado realçar a ques-
tão do SAMU. O Programa de Saúde da Família é um 
dos melhores do País, Deputado Geraldo. E os agen-
tes comunitários estão envolvidos com o combate às 
endemias, a exemplo da dengue e da leptospirose. 

Portanto, até agora, mesmo com muita pressão, 
diuturnamente, tem hora em que eu cerco o Presidente 
Aldo Rebelo e peço pelo microfone ou no pé de ouvido 
de S.Exa. a entrada desta matéria na pauta. Ontem, no 
fim da sessão, foi anunciado que ela entraria na pauta, 
mas não está na pauta de hoje.

Os agentes vieram de muito longe a duras penas, 
muitos fizeram vaquinha, receberam ajuda, andaram 
de ônibus, como os que vieram do Maranhão, da Bahia 
, sofreram nas estradas esburacadas, alguns até es-
tão dividindo pão para não passar fome, tivemos de 
arranjar lugar para essas pessoas passarem a noite. 
E a matéria ainda se arrasta. Está na hora de resolver. 
Há uma pressão do Ministério Público.

Portanto, se a pressão da sociedade pudesse 
aparecer permanentemente, Deputado Inocêncio, seria 
positivo para todos nós. 

Sr Presidente, embora o Presidente Aldo Rebelo 
nos tenha garantido a votação dessa matéria, fiquei 
um pouco triste ao ver incluídos na pauta temas im-
portantes, mas que não exigem, talvez, a pressa e a 
necessidade de resposta que tem a PEC nº 7.

A sociedade poderia nos pressionar muito mais, 
pois é por meio da pressão popular que sintonizamos 
as nossas ações com a sociedade.

Por isso, o Deputado Inocêncio Oliveira, que está 
comprometido com os agentes de saúde do seu Es-
tado, vai nos ajudar no dia de hoje. Precisamos votar 
essa matéria em segundo turno e depois remetê-la 
a ao Senado, para que ainda em fevereiro seja pro-
mulgada e, de uma vez por todas, seja resolvida uma 
distorção de 14 anos que atinge 200 mil trabalhado-
res no Brasil. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência informa que o Presidente Aldo Rebelo 
garantiu, hoje, em reunião com o Colégio de Líderes, 
que ainda nesta convocação será votado o aumento 

de 1% do FPM para os senhores Prefeitos municipais, 
bem como a PEC que trata dos agentes comunitários 
de saúde. S.Exa. assumiu esse compromisso espon-
taneamente, em discurso muito bem construído, no 
qual mostrou a importância da Casa de deliberar so-
bre essa matéria.

A Presidência informa que a audiência vai pas-
sar para o primeiro suplente da Mesa, o nosso querido 
Deputado Givaldo Carimbão, referência de boa atua-
ção e cumprimento da responsabilidade de um Parla-
mentar, mas virá aqui às 16h15min para suspender a 
sessão, em função da realização no Senado Federal, 
às 16h30min, de sessão solene em homenagem ao 
Presidente da Argentina, Néstor Kirchner, com 2 dis-
cursos apenas: 1 do Presidente Renan Calheiros e 
outro do Presidente Aldo Rebelo. Em seguida, reto-
maremos a sessão para votar um acordo que reduz o 
recesso parlamentar. 

Queria mudar o termo “recesso parlamentar” 
para “trabalhos nas bases”, como ocorre em outros 
Parlamentos do mundo. Mas infelizmente esse termo 
já está consagrado, e vamos mantê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Carlos Souza, ao 
mesmo tempo em que passo a presidência dos traba-
lhos ao Deputado Givaldo Carimbão.

O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, agradeço a oportunidade e o 
espaço democrático que V.Exa. ora me concede.

Fiz questão de ocupar a tribuna para reiterar a 
minha posição contrária à convocação extraordinária. 
Essa minha posição, Sr. Presidente, não foi tomada de 
ontem para hoje. Em ofício que tenho em mãos, datado 
de 13 de dezembro de 2005 e encaminhado à Mesa 
Diretora desta Casa, posicionei-me – repito – frontal-
mente contrário à convocação extraordinária. 

Ora, Sr. Presidente, se no dia 13 de dezembro 
de 2005 posicionei-me contrariamente à convocação 
extraordinária e ainda ontem nesta Casa, com aplau-
sos de todos os Parlamentares, porque foi por unani-
midade, aprovamos o não-recebimento do pagamento 
de salários extras nas futuras convocações extraordi-
nárias, como poderia hoje embolsar dinheiro contra o 
qual votei ontem?

Sr. Presidente, hoje, a minha posição não é a de 
abrir mão desse recurso, para que volte para a União. 
Não farei isso porque tenho receio de que não seja 
bem utilizado pelas entidades públicas que lidam com a 
solidariedade humana. Embora precise desse dinheiro, 
não quero ser incoerente com a minha posição inicial 
e com o discurso que proferi desta tribuna no dia 14 
dezembro de 2005. Eu o receberei e o darei às insti-
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tuições de caridade ADEME, da cidade de Manaus, e 
Vicente de Paula. Portanto, será muito bem utilizado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com 
grande satisfação também que venho a esta tribuna 
comunicar a alvissareira notícia de que o meu Estado, 
o Amazonas, foi a Unidade da Federação que alcançou 
o segundo maior índice de redução do desmatamen-
to registrado na última pesquisa realizada pelo INPE 
– Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só supe-
rado pelo Estado do Tocantins.

Tocantins diminuiu o desmatamento em 44%; 
Amazonas, em 39%; Maranhão, em 26%; Acre, em 
18%; e Pará, em 2%. Roraima não registrou desflores-
tamento entre 2003 e 2004. Segundo a Ministra do Meio 
Ambiente, Marina Silva, a redução no desmatamento 
é fruto de ações do Governo Federal já em andamento 
e também deverá ser verificada em outros Estados da 
Amazônia no próximo período.

A despeito dos bons resultados pontuais, a situ-
ação na Amazônia quanto ao desflorestamento ainda 
é preocupante. Entre 1º de agosto de 2003 e 1º de 
agosto de 2004, a floresta perdeu 26.130 quilômetros 
quadrados, área semelhante à do Estado de Alagoas. 
O número é projeção do INPE feita a partir de 103 
imagens de satélite, cobrindo 93% da área onde se 
concentra a derrubada da floresta, na região conheci-
da como Arco do Desflorestamento.

Os Estados que mais desmataram a Amazônia 
neste período foram Mato Grosso (20%) e Rondônia 
(23%). De acordo com os dados do INPE, Mato Grosso 
foi o responsável por 48% do desmatamento no perío-
do analisado. Em Paranaíta, Estado de Mato Grosso, o 
desflorestamento verificado cresceu 137%, passando 
de 88 para 209 quilômetros quadrados. 

A boa notícia é que, desde 2003, o Governo Fe-
deral desenvolve uma série de ações para direcionar 
o desenvolvimento da Amazônia para um modelo sus-
tentável. Em 2003, houve aumento de 68% em gran-
des operações de fiscalização e elevação de 54% no 
total de infrações cadastradas pelo IBAMA. Em 2004, 
começaram as operações integradas entre Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério do Tra-
balho e Exército. 

Além disso, houve incremento de 83% nas infra-
ções registradas, apreensão de 73 mil metros cúbicos 
de madeira e instalação de 6 das 19 bases previstas 
para o combate ao desmatamento. Outras iniciativas 
apontadas pela Ministra Marina Silva para frear o des-
matamento ilegal na Amazônia são o Plano BR-163 
Sustentável e o Projeto de Lei sobre Gestão de Flo-
restas Públicas.

Este ano o combate ao desmatamento na Ama-
zônia poderá se tornar mais ágil com a efetivação do 

DETER, sistema que utiliza imagens do Satélite Mo-
dis, que faz varreduras mais freqüentes na Amazônia, 
possibilitando que a fiscalização e o combate ao des-
florestamento ocorram antes que grandes áreas de 
florestas sejam derrubadas. 

São todas medidas importantes e bem-vindas, 
mas não podemos perder de vista que o desmatamento 
na Amazônia ainda é realidade dramática. Um levan-
tamento da Organização Não-Governamental WWF, 
com base em dados da ONU, mostra que a média 
de desmatamento na Amazônia brasileira é a maior 
do planeta, 30% mais intensa que a da Indonésia, a 
segunda colocada no ranking mundial da devastação 
ambiental. 

Apoiamos todas as efetivas medidas que o atu-
al Governo está adotando para proteger a Floresta 
Amazônica e parabenizamos também as iniciativas 
das autoridades do Amazonas neste sentido, esforço 
conjunto que permitiu significativa redução do ritmo de 
desmatamento no Estado.

Era o que tinha a dizer. Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Carlos Souza, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Givaldo Carimbão, 1º Suplente de Secre-
tário.

O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – A 
Presidência informa ao Plenário que os 2 oradores 
inscritos para o Grande Expediente, os nobres Depu-
tados Marcos de Jesus e Nelson Marquezelli, já estão 
presentes e aguardam a concessão da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Geraldo Resende.

O SR. GERALDO RESENDE (PPS-MS. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, todos sabem que em Mato Grosso do Sul 
o pujante agronegócio impulsiona a economia regional 
e nacional. O nosso setor primário dá rumo à indústria 
e ao comércio, à produção de soja e à pecuária, forte 
apesar da aftosa.

Justamente na seara mais rica da economia sul-
mato-grossense foi localizado um dos maiores veios de 
desvio de dinheiro público de que já se teve notícia.

O jornal Correio do Estado, de Mato Grosso do 
Sul, neste 17 de janeiro, na matéria intitulada Cerea-
lista Sonegadora Tem Braço no Governo, revela que 
“a Cerealista Campina Verde Armazéns Gerais Ltda. 
tem uma verdadeira filial dentro da Secretaria de Es-
tado da Receita. O dinheiro que deixou de ser recolhi-
do aos cofres públicos seria repartido entre os inves-
tigados e seus colaboradores (funcionários públicos 
estaduais)”. 
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O jornal afirma que os irmãos Aurélio e Fernando 
Rocha abriam empresas em nome de laranjas e ob-
tinham o Regime Especial de Recolhimento de ICMS 
graças a poderosa influência na Secretaria Estadual 
de Fazenda, para em seguida fechá-las sem recolher 
qualquer imposto, com a conivência do Governo do 
Estado.

De outro lado, ainda segundo o Correio do Es-
tado, teria João Baird, proprietário da Itel Informática 
Ltda., que em 2005 vendeu à Secretaria da Receita 
e Controle do Estado um computador, cujo valor de 
R$8,9 milhões incluía custos de migração de dados da 
Secretaria, atualização do software e suporte técnico, 
acesso a informações fiscais, o que lhe possibilitou 
apagar registros dos sistemas de controle, fato que o 
jornal considera como “outro indício de que o esquema 
tinha um braço dentro do Governo Estadual”. 

Surpreende a matéria ao afirmar que os relatos 
dos investigadores vão adiante. Além de citar a coni-
vência de agentes públicos (que enriqueciam com a 
divisão do dinheiro sonegado), ficou evidente a “estreita 
relação de amizade entre os proprietários da Campi-
na Verde e o Sr. Governador do Estado, José Orcírio 
Miranda dos Santos, o Zeca do PT”. 

E, o mais grave, concluiu a investigação, é que 
as empresas dos irmãos Rocha conseguiam o Regi-
me Especial de Recolhimento de ICMS à revelia da 
legislação, principalmente sem a caução ou a garan-
tia exigida por lei, conforme exige o art. 5º do Decreto 
Estadual nº 10.988, de 14 de novembro de 2002. Re-
latórios apontam que “as empresas são constituídas 
com capital social muito aquém do necessário, sem 
infra-estrutura alguma, sequer armazéns ou sede pró-
pria, mas movimentavam milhões”.

Este é o teor da matéria que assombrou Mato 
Grosso do Sul e que envergonha todos nós. 

Segundo a Polícia Federal, a sonegação ultra-
passa os R$145 milhões. Dinheiro público privatizado 
com a ciência de setores do Executivo sul-mato-gros-
sense, que abre mão de recursos com os quais pode-
ria, por exemplo na área de saúde, ativar hospitais no 
interior, evitar o fechamento de leitos no Hospital Re-
gional em Campo Grande, prevenir dezenas de mortes 
de crianças indígenas por desnutrição, disponibilizar 
medicamentos de alto custo, resgatar a hemodiálise 
do abandono, e retomar transplantes; já na área de 
educação poderia evitar o fechamento de quase duas 
mil vagas em escolas estaduais, melhorar salários e 
investir em qualificação. 

Desmorona um castelo de cartas marcadas erigi-
do na confiança da impunidade que o avanço nas inves-
tigações da Polícia Federal haverá de desconstruir.

Contudo, a Assembléia Legislativa de Mato Gros-
so do Sul está diante do objeto da irrefutável Comis-
são Parlamentar de Inquérito do Grão e da Carne, 
uma vez que idêntico episódio foi revelado em 2004, 
quando, tratando do setor de frigoríficos, em corajoso 
despacho o Juiz Federal Odilon de Oliveira identificou 
um “monstruoso mosaico no qual se alicerçaria uma 
rede de sonegação de ICMS na comercialização de 
gado e grãos”, nominando o Governo de Mato Grosso 
do Sul, já na segunda gestão de Zeca do PT, como a 
“República dos Fiscais”. À época nos manifestamos, 
mas não fomos ouvidos. 

Cumpre ao Legislativo Estadual investigar e des-
vendar os braços do esquema e as pessoas envolvidas, 
responsabilizando-as pelos crimes, principalmente os 
detentores de altos cargos públicos sul-mato-grossen-
ses, cuja obrigação maior com a população somente 
agrava o calibre de sua culpa caso ela exista.

Grato pela atenção, Sr. Presidente.
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS-AL. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, não poderia deixar de 
aproveitar a presença de V.Exa., meu conterrâneo, para 
comunicar ao Brasil que o Estado de Alagoas acaba de 
ganhar uma escola técnica, a Escola Técnica Federal 
Sucroalcooleira. Trata-se de um grande passo na área 
técnica do meu Estado e se soma ao campus da Uni-
versidade Federal, instalado na cidade de Arapiraca, 
com o respaldo também de V.Exa. 

A primeira Escola Técnica Sucroalcooleira do 
Nordeste atenderá a todas as usinas do agreste dos 
Estados de Pernambuco e Alagoas, oferecendo uma 
mão-de-obra qualificada e buscando melhor competi-
tividade com o Estado de São Paulo.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Wagner Lago.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO WAG-
NER LAGO QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Nobre 
Deputado, o Presidente Aldo Rebelo assumiu hoje o 
compromisso de colocar a PEC dos agentes de saú-
de na pauta.

O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Humberto Michiles.

O SR. HUMBERTO MICHILES (PL-AM. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em boa hora o Governo está implantando 32 escolas 
técnicas no Brasil. Acabamos de ouvir o Parlamentar 
que me antecedeu registrar, com satisfação e alegria, 
a instalação de uma escola em Alagoas. E o Estado 
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do Amazonas foi beneficiado com a criação de uma 
escola técnica no Município de Coari.

Faço um apelo ao Ministro da Educação no sen-
tido de que amplie esse número para todo o País. Não 
podemos pensar o progresso do nosso Estado dissocia-
do da concepção de desenvolvimento sustentável. Não 
se alcança desenvolvimento sustentável sem conheci-
mento, sem tecnologia. E hoje dispomos de apenas 1 
única escola técnica nos 60 Municípios do interior do 
Amazonas. O Governo Lula, por meio do Ministro da 
Educação, determinou a instalação de mais uma.

Faço este apelo para que outros Municípios sejam 
beneficiados, visando não apenas atender ao Amazo-
nas, mas sobretudo preservar aquela região.

Muito obrigado.
O SR. DELEY (PSC-RJ. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro 
minha preocupação quanto à realização dos Jogos 
Pan-Americanos. Esse evento terá lugar no Brasil este 
ano, e ainda não começaram a construção de algu-
mas instalações. 

Estamos atentos e não vamos admitir que os 
responsáveis por essas obras fujam do cumprimento 
de seu dever. 

Muito obrigado. 
O SR. MAURÍCIO RABELO (PL-TO. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, agra-
deço aos companheiros da Casa a ajuda para aprovar 
a Medida Provisória nº 266, que destinou 140 milhões 
de reais para a construção da Ferrovia Norte-Sul, que 
vai chegar até a cidade de Araguaína, gerando muitos 
empregos na região e proporcionando ao Tocantins 
importante via de transporte.

Saúdo o povo tocantinense por essa importante 
obra, cujo projeto tive o prazer de relatar.

Por fim, Sr. Presidente, comunico que apresen-
tarei à Casa projeto de lei sobre justa reivindicação 
dos radialistas. Trata-se de estender um benefício dos 
jornalistas, que hoje têm sua identidade fornecida pela 
Federação dos Jornalistas, aos radialistas.

Aproveito para homenagear o grande radialista 
Carlos Souza e saudar os radialistas do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL-PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, recentemente fui convidado pelo Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva – aqui em Brasília, na 
presença do Ministro da Educação, Fernando Haddad, 
e de reitores de universidades federais, inclusive do 
reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
Dr. Valmar Andrade – para testemunhar a assinatura de 
convênio que permitirá o início das obras do campus 

universitário de Serra Talhada, extensão da Universi-
dade Federal Rural de Pernambuco.

Essa providência do Governo, de há muito re-
clamada pelas lideranças rurais, vem ao encontro dos 
projetos de minha autoria que criam a Fundação Univer-
sidade Federal do Sertão e a Fundação Universidade 
Federal do Agreste no Estado de Pernambuco, resga-
tando uma dívida antiga do Governo – desde o Império 
– com as comunidades do interior do Nordeste. 

No caso do campus universitário de Serra Talha-
da, serão oferecidas 480 vagas em 6 cursos: Ciência 
da Computação, Economia Rural, Agronomia, Enge-
nharia de Pesca, Bacharelado em Ciências Biológicas 
e Licenciatura em Química. Cada curso terá turmas 
de 40 alunos. Os cursos foram definidos com base 
em um estudo realizado pela Secretaria de Educação 
de Serra Talhada e pela autarquia municipal, que os 
indicou de acordo com as necessidades da região e 
da sociedade. 

Ressalte-se que também em Garanhuns o Go-
verno autorizou a instalação de um campus da Uni-
versidade Federal Rural. 

A unidade de Serra Talhada vai absorver investi-
mentos da ordem de 8 milhões de reais, inicialmente. 
O investimento total, entretanto, é de 16 milhões de 
reais. 

As aulas terão início, para o primeiro grupo de 
cursos, no segundo semestre deste ano, com um total 
de 40 professores, os quais irão lecionar no campus de 
Serra Talhada. Ao final, quando da implantação de todo 
o campus, serão 120 professores e 200 técnicos.

A interiorização da universidade é uma velha as-
piração das lideranças políticas e do povo nordestino 
e, em particular, de Pernambuco. 

A abordagem para essas novas unidades de en-
sino é eminentemente técnica e pragmática. Ao mesmo 
tempo em que se destina a oferecer, por exemplo, cur-
sos vinculados à economia regional, procura evitar que 
estudantes busquem as Capitais dos Estados nordes-
tinos para sua formação profissional e acadêmica.

A iniciativa do Governo insere-se numa estratégia 
de ensino universitário público no Brasil, o que venho 
defendendo há algum tempo, que privilegie os núcleos 
populacionais e cidades-pólos do interior do País, em 
lugar de concentrar investimento e pessoal docente 
somente nas Capitais dos Estados.

A universidade no interior é o que chamo de uma 
dessas “utopias concretas” que os políticos devem pro-
mover e até acalentar como um dos seus projetos de 
mais amplo interesse público nacional e que necessita, 
cada vez mais, de profissionais integrados aos seus 
problemas, à problemática específica de suas regiões, 
nos moldes da proposta, nos anos 70, do sociólogo 
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Gilberto Freyre, ao reclamar para o Brasil universidades 
“sociologicamente orientadas”, isto é, voltadas para o 
concreto, para a realidade rural, para o vasto interior 
deste nosso País-Continente.

Infelizmente, o ensino universitário brasileiro de 
qualidade, seja público, seja privado, ficou por muito 
tempo restrito às cidades, ao litoral, ali concentrando 
investimentos em alta tecnologia e capital humano, 
concorrendo para a evasão rural e a “inchação” das 
metrópoles. 

Por esse motivo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, saúdo neste início de ano, desta tribuna, o Go-
verno Federal pela iniciativa de promover a tão dese-
jada e sonhada “interiorização do ensino universitário”. 
E espero que o projeto de novos campi universitários 
seja estendido a vários outros Municípios do Estado 
de Pernambuco e de outros Estados do Nordeste, sob 
critério regional, como é o caso dos campi de Vitória 
de Santo Antão, Caruaru, Serra Talhada e Garanhuns, 
que vão servir a sub-regiões, sem dispersão de recur-
sos e objetivos.

Acompanharei esses projetos com o maior cui-
dado e atenção, no desejo de colaborar com as auto-
ridades do Ministério da Educação e da Universidade 
Federal de Pernambuco e da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco, para que não faltem apoio e 
recursos e, em breve, sejam colhidos resultados prá-
ticos dessa iniciativa.

Agradeço a atenção de todos para o registro que 
acabo de fazer, da maior importância e que muito me 
orgulha.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, atualmente muitos segmentos da socie-
dade brasileira estão insatisfeitos com o Governo do 
Presidente Lula devido não somente a atual crise po-
lítica, mas também a outros aspectos tão relevantes 
quanto este, o que vem comprovar que a teoria, na 
prática, é outra.

As taxas de juros cobradas do consumidor brasi-
leiro em diversas modalidades de crédito interrompe-
ram a tendência de queda iniciada no ano passado e 
aumentaram, como podemos constatar com o fecha-
mento da inflação este final de ano. 

Assim, a política do nosso Governo está-nos pa-
recendo descompromissada com os graves problemas 
da população brasileira, por mais que insistam em 
dizer que a inflação está sob controle e que a econo-
mia nacional vai bem. Mas a grande verdade é que a 
realidade é bem outra.

Como se o povo não acompanhasse o dia-a-dia 
da vida nacional pelos meios de comunicação, anun-

ciam a redução de juros e outras formas de eludir a 
boa-fé dos menos avisados, insistindo em que a infla-
ção está contida.

Para que se tenha idéia, Sr. Presidente, mesmo 
quando a taxa básica de juros (SELIC) estava em que-
da, nem de longe pode ser repassada para o consu-
midor. Três linhas de crédito, de um total de 6, fizeram 
o movimento inverso e aumentaram os seus juros. E o 
que é mais grave em tudo isso, Sr. Presidente, é que 
qualquer alteração nas taxas de juros sempre refletiu 
automaticamente em toda a economia nacional.

O Brasil sempre está à mercê do Fundo Monetário 
Internacional e ainda vai demorar muito para sair da 
encruzilhada em que se encontra. Antes de 1945, nos-
sas relações comerciais eram com o mundo europeu. 
Passada a 2ª Guerra Mundial esse eixo foi deslocado 
para os Estados Unidos da América do Norte, de onde 
o FMI passa o dever de casa e confere periodicamente 
o desempenho da nossa economia. 

Não podemos nos acomodar diante de imposi-
ções que a cada dia condicionam mais e mais os pa-
râmetros do nosso desenvolvimento.

É por demais sabido, Sr. Presidente, que na mesa 
das negociações não há amigos, mas sim interesses. 
E o Brasil não pode ficar na doce ilusão daquela figura 
folclórica do regime militar que dizia “o que é bom para 
os Estados Unidos é bom para o Brasil”. É preciso re-
pensar a nossa presença no cenário internacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB-RO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, segundo Norman Borlaug, Prêmio Nobel 
de Agricultura de 1970, “os famintos não fazem revo-
lução. Os famintos morrem de fome”. Esse é o alerta 
que faço aos governantes, à classe política e à socie-
dade do Estado de Rondônia. 

Na PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, de 1990, do IBGE, foi levantada a existência 
de 31.679.095 pessoas indigentes, no Brasil. De acordo 
com a mesma pesquisa efetivada em 2004, pelo IBGE 
em colaboração com o IPEA, para uma população bra-
sileira de 178.604.552 habitantes existiam 20,3 milhões 
de indigentes. A maior fração da indigência estava no 
meio urbano com 13 milhões, que se somava aos 7,3 
milhões de indigentes do meio rural. O ano de 2004 
trouxe o menor número e a menor taxa de indigência 
da década: houve uma queda de quase 5 milhões no 
número de indigentes.

Indigente é aquela pessoa cuja renda familiar cor-
responde, no máximo, ao valor de aquisição de uma 
cesta básica de alimentos que atenda os requisitos 
nutricionais recomendados pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e pela Organização das Nações Uni-
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das para Agricultura e Alimentação (FAO) para uma 
família como um todo. A população indigente no Brasil, 
em 1990, era equivalente à população da Argentina: 
32 milhões de pessoas. 

Analisando a produção de grãos alimentícios – ar-
roz, feijão e milho – nos anos 1975, 1995, 2005 e 2006, 
pode-se constatar uma produção em ascensão no pe-
ríodo 1975 a 1995 e decrescente no período de 1995 
a 2005/06. No ano de 1975 a produção de arroz foi de 
130 mil toneladas; a de feijão, de 16 mil toneladas, e a 
produção de milho, de 39 mil toneladas, o que totalizou 
185 mil toneladas de grãos. A produção de raízes de 
mandioca atingiu 86 mil toneladas, o que correspondeu 
a 28 mil toneladas de farinha de mandioca.

Vinte anos depois, em 1995, a produção dos mes-
mos itens alimentares, cresceu de forma vigorosa. O 
arroz alcançou uma produção de 262 mil toneladas; o 
feijão ficou com 81 mil toneladas, e o milho chegou a 
370 mil toneladas. A soma dos três produtos ficou na 
casa das 713 mil toneladas. O aumento comprovado 
foi de 4 vezes mais. A produção de raízes de mandio-
ca foi de 708 mil toneladas, o que correspondeu a um 
crescimento de 8 vezes, quando comparado à produ-
ção de 1975.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o cresci-
mento da produção de grãos alimentares no período 
1975 a 1995 deveu-se à rápida ocupação territorial do 
Estado, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária (INCRA), com a implanta-
ção de Projetos Integrados de Colonização (PICs), tais 
como o Ouro Preto, em Ouro Preto do Oeste; Padre 
Adolpho Rohl, em Jaru, e Gy-Paraná, em Cacoal, e 
de Projetos de Assentamento Dirigido (PAD), como o 
Burareiro, em Ariquemes. 

Os assentamentos deram a Rondônia condição 
de ocupação dos vazios demográficos do interior do 
Estado e atenderam aos objetivos do desenvolvimento 
regional, promovendo a fixação do homem na terra, a 
criação de empregos diretos e permanentes e o au-
mento da oferta de alimentos. 

No período analisado (1975 a 1995), a crescente 
produção das chamadas “lavouras brancas” – arroz, 
feijão, milho e mandioca – foi a marca da geopolítica 
do Integrar para não Entregar, do período militar.

No ano agrícola 2005/06 a produção de grãos ali-
mentícios sofreu acentuada diminuição. O arroz alcan-
çou uma produção de 213.998 toneladas; a produção de 
feijão foi de 33.088 toneladas, e a produção de milho, 
de 245.197 toneladas. A produção de arroz, feijão e 
milho caiu para o patamar de 492.283 toneladas.

A produção de mandioca, em 2005/06, ficou em 
488.493 toneladas de raízes. Ressalte-se que a trans-
formação de raízes de mandioca em farinha obedece 

uma relação de 1 tonelada de farinha para cada 3 to-
neladas de raízes. Assim, a produção de farinha atinge 
160 mil toneladas. 

Analisando a situação de forma clara e objetiva, 
conclui-se que o suprimento de alimentos para os últi-
mos anos tem sido menor que há 10 anos. Rondônia, 
que já chegou a ser exportadora de alimentos para os 
Estados vizinhos – Amazonas e Acre -, poderá se tornar 
incapaz de produzir a sua própria alimentação. 

Se considerarmos o crescimento demográfico 
do Estado, que subiu de uma população de 111.064 
habitantes, no ano de 1970, para uma população de 
1.377.790, no Censo Demográfico de 2000 – atualmen-
te a população de Rondônia deve ter ultrapassado os 
1.500.000 habitantes -, podemos vislumbrar a ameaça 
de falta de alimentos.

Da análise dessas estatísticas, pode-se chegar à 
comprovação da existência de uma população indigen-
te em Rondônia. E, indigente, vale lembrar, segundo 
a OMS, é “aquele cuja renda familiar corresponde, no 
máximo, ao valor de aquisição da cesta básica de ali-
mentos que atenda os requisitos nutricionais”. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as infor-
mações globais relativas à produção de arroz, feijão e 
milho estão disponíveis no Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola, do IBGE. De forma a não tornar 
cansativa a discussão de cada um dos produtos, foram 
elaborados quadros-resumo para cada cultivo, com as 
informações relativas à área colhida, à produção e à 
produtividade dos 10 maiores Municípios produtores:

a) – Arroz, o produzido em Rondônia é o arroz 
sequeiro, cultivado em terra firme e sem irrigação. A 
distribuição do cultivo do arroz alcança praticamente 
todos os Municípios de Rondônia.

O calendário agrícola para o cultivo do arroz, 
de acordo com a EMATER, propõe que nos meses 
de agosto, setembro e outubro se faça o preparo da 
área; nos meses de outubro e novembro, o plantio das 
áreas; em dezembro e janeiro, a execução dos tratos 
culturais, para se fazer a colheita nos meses de feve-
reiro e março.

Na safra do ano 1995, foi colhida uma área de 
148.545 hectares, com uma produção de 262.437 to-
neladas de arroz e uma produtividade de 1.750 quilos 
por hectare. Na safra 2005/06, numa área plantada de 
95.046 hectares, foi colhida uma produção de 213.998 
toneladas de arroz, com uma produtividade de 2.252 
quilos por hectare. 
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A produção dos 10 Municípios maiores produtores 
de arroz, na safra 2005/06, foi de 124.723 toneladas, 
colhidas em uma área de 44.300 hectares, com uma 
produtividade de 2.800 quilos/hectares; isso corres-
pondeu a 58% da produção de todo o Estado. É de se 
destacar que, entre esses 10 Municípios, a região do 
Cone Sul, contribuiu com 5: Cabixi, Vilhena, Cerejei-
ras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste, que somam 
uma produção de 80.592 toneladas – cerca de 65% 
da produção dos 10.

Uma outra observação é a de que os Municípios 
do Cone Sul se destacaram na produção de arroz, 
posto que, na safra de 1995, pertencia aos Municípios 
da área central do Estado: Jaru, Ji-Paraná, Presidente 
Médici, São Miguel do Guaporé e Seringueiras. 

Importante contribuição recebida da EMBRAPA 
Rondônia por minha assessoria foi a da pesquisadora 
Marley Utumi, do núcleo de Vilhena; uma análise do 
estado de artes da pesquisa científica voltada para o 
cultura do arroz. Rondônia produziu arroz no sistema 
de sequeiro ou sequeiro favorecido, usando variedades 
que hoje são chamadas de tradicionais. Essas varieda-
des são grãos da classe longo, bastante perfilhadoras, 
rústicas e menos produtivas. 

A EMBRAPA Rondônia participa do melhoramento 
do arroz desde o tempo da Unidade Experimental de 
Pesquisa de Âmbito Territorial – UEPAT, instalada no 
ano de 1975, sucedida pela Unidade Experimental de 
âmbito Estadual – UEPAE, criada em 19 de fevereiro 
de 1982, e, depois sucedida pelo Centro de Pesqui-
sa Agroflorestal de Rondônia – CPAF-RO, em 10 de 
março de 1991.

No ano de 1996, houve o lançamento da variedade 
BRS Maravilha, cujos grãos são da classe longo-fino; a 

planta é baixa, além de muito produtiva, especialmente 
na Região da Mata, Rolim de Moura, por exemplo.

Em 1997, foi lançada a BRS Primavera, também 
de grãos longo-fino, para a região do cerrado. A clas-
se do grão permitia preços 30% superiores, na época. 
Todo o programa de melhoramento atual prevê grãos 
de alta qualidade, pois o mercado é exigente. Assim, 
obteve-se um grão longo-fino de excelente aspecto e 
cocção, associado com características agronômicas 
(resistentes a acamamento e doenças e de alta pro-
dução) e industriais (rendimento de benefício e pro-
porção de grãos inteiros).

Atualmente, a última variedade resultante do pro-
grama é a variedade BRSMG Curinga, que também 
tem ampla adaptação nos Estados de Minas Gerais, 
Mato Grosso, Rondônia, Pará, Roraima, Maranhão, 
Piauí, Tocantins e Goiás.

A EMBRAPA Rondônia continua na rede de me-
lhoramento nacional de arroz, com foco na produção e 
qualidade, integra o projeto de melhoramento de arroz 
e é um local excepcional para avaliação de doenças em 
germoplasma da EMBRAPA e de outras instituições. 

E a empresa iniciou novos projetos, como o de 
coleta, caracterização e uso dos recursos genéticos 
para a ampliação da base genética de linhagens e cul-
tivares brasileiras de arroz. Trata-se de uma pequena 
amostra de 550 integrantes, escolhidos entre quase 
10 mil acessos de arroz armazenados no Banco de 
Germoplasma de Arroz, da própria EMBRAPA. Nessa 
coleção estão presentes 308 variedades tradicionais, 
94 linhagens/cultivares do melhoramento brasileiro e 
143 linhagens/cultivares estrangeiros. A maior parte das 
variedades tradicionais do Banco de Germoplasma foi 
obtida em 18 expedições de coleta, em 14 Unidades 
da Federação, no período 1979 a 2002. Sob a coorde-
nação da EMBRAPA Arroz e Feijão, foram coletadas 
2.338 amostras. Em Rondônia, a maioria das coletas foi 
nos Municípios localizados ao longo da BR-364. Após 
catalogação e desinfecção, essas amostras foram ar-
mazenadas na EMBRAPA Recursos Genéticos e Bio-
tecnologia, a uma temperatura de 18 graus negativos, 
e na EMBRAPA Arroz e Feijão, a 14 graus.

As amostras rondonienses que retornam nesse 
ensaio são de coletas feitas nos Municípios da região 
sul (Vilhena), central (Ji-Paraná) e norte (Porto Ve-
lho). No ensaio de campo serão avaliados caracteres 
agronômicos, como a altura da planta, ciclo da cultura, 
incidência de acamamento e doenças e produtivida-
de. Além de Vilhena, em Rondônia, a parte de campo 
desse projeto envolve outros diversos locais no Bra-
sil, como Boa Vista (RR), Formoso do Araguaia (TO), 
Sinop (MT), Teresina (PI), Goiânia (GO) e Pelotas e 
Alegrete (RS).
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Em Santo Antonio de Goiás (GO), será feita uma 
avaliação de qualidade de grão, o que envolve forma-
to, coloração e rendimento industrial. Também será 
realizada a análise de DNA, usando uma metodologia 
chamada SSR (Simple Sequence Repeats), a qual per-
mitirá estabelecer um perfil molecular de cada acesso, 
determinar o grau de relacionamento genético entre 
eles e detectar duplicatas.

O conjunto de informações obtido com a caracte-
rização dos acessos será fundamental para auxiliar no 
processo de escolha para adicionar novos acessos na 
Coleção Nuclear que realmente somem variabilidade 
genética e orientar os pesquisadores no processo de 
escolha de novos parentais para o programa de me-
lhoramento genético de arroz.

Espera-se maior e melhor utilização da diversida-
de do arroz, o aumento da base genética das cultivares 
brasileiras e menor vulnerabilidade genética, apoiando 
a sustentabilidade da produção de arroz.

b) Feijão, a produção deste importante compo-
nente alimentar, proteína de origem vegetal, tem dis-
tribuição por todas as microrregiões homogêneas de 
Rondônia, mas adquire forte grau de especialização, 
posto que está fortemente concentrada em uns pou-
cos Municípios. 

A produção de feijão na safra 2005/06 foi uma 
das menores em Rondônia; alcançou, em uma área 
colhida de 63.032 hectares, uma produção de apenas 
33.088 toneladas. Comparativamente, no ano agrícola 
de 1995/96 Rondônia produziu 81 mil toneladas de fei-
jão, ou seja, 2,5 vezes a mais que na safra 2005/06.

Os 10 Municípios maiores produtores de feijão 
contribuíram com 23.021 toneladas de feijão, em uma 
área colhida de 35.002 hectares. A produção desses 
10 Municípios, em Rondônia, representou dois terços 
da produção, 23.021 toneladas, ficando os outros 42 
Municípios com apenas 10.067 toneladas (cerca de 
um terço da produção). Os Municípios de Alta Flores-
ta e Alto Alegre dos Parecis destacaram-se como os 
maiores produtores de feijão, com 6.840 e 6.720 tone-
ladas, respectivamente. 

Quando se analisa a produtividade do feijão no 
quadro dos 10 Municípios maiores produtores, consta-
ta-se uma produtividade maior nos Municípios de Alta 
Floresta e Alto Alegre dos Parecis, com 720 e 840 qui-
los por hectare. A produtividade média nesses 10 Mu-
nicípios alcançou 664 quilos por hectare, que é quase 
que o dobro da produtividade registrada nos demais 
42 Municípios, com 355 quilos por hectare.

O calendário agrícola para o cultivo do feijoeiro, 
em Rondônia, divulgado pela EMATER – RO, ensina 
que o preparo da área se faz nos meses de fevereiro 
e março; o plantio deve ser feito no mês de abril; em 
maio, faz-se o controle das pragas e doenças (o “mela” 
sobretudo). A colheita é feita no mês de junho, já fora 
do período chuvoso.

O cultivo do feijoeiro é feito principalmente por 
pequenos e médios agricultores, os quais tem nessa 
cultura notável fonte de alimento e renda. Entretanto, 
há poucas variedades indicadas para o plantio comer-
cial para Rondônia. Trabalhos de pesquisa estão sen-
do conduzidos pela EMBRAPA Rondônia, em parceria 
com a EMBRAPA Arroz e Feijão, no sentido de avaliar 
genótipos de feijão comum de diferentes grupos co-
merciais com o propósito de identificar materiais pro-
missores para o cultivo em Rondônia.

Atualmente, estão sendo avaliados 75 genótipos, 
sendo 16 do grupo carioca, 14 do grupo preto, 13 do 
grupo mulatinho, 9 do grupo cores e 23 genótipos de 
um grupo misto composto de variedades comerciais.

c) Milho, encontra-se cultivado em quase todos 
os Municípios componentes das microrregiões do Es-
tado. O Estado de Rondônia, no ano 2005/06, colheu, 
em uma área de 122.050 hectares, uma produção de 
245.197 toneladas, com uma produtividade média de 
2.008 quilos/hectare.

Os 10 Municípios maiores produtores de milho 
produziram, em uma área colhida de 50.517 hectares, 
121.942 toneladas, com uma produtividade de 2.413 
quilos/hectare. O Município de Vilhena, localizado 
no Cone Sul, obteve a maior produção do grão, com 
41.600 toneladas colhidas em uma área de 13.000 
hectares, o que correspondeu a 17% do total produ-
zido em Rondônia.

Entre os 10 Municípios maiores produtores de 
milho figuram o já citado Vilhena (41.600 toneladas), 
Chupinguaia (12.000 toneladas), Corumbiara (10.806 
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toneladas) Colorado (8.640 toneladas) e Cerejeiras 
(7.500 toneladas), todos localizados no Cone Sul, com 
uma produção total de 80.541 toneladas, o que corres-
ponde a um terço da produção estadual.

O calendário agrícola proposto pela EMATER 
– RO, ensina que nos meses de agosto, setembro e 
outubro faz-se o preparo da terra para o plantio; nos 
meses de outubro e novembro, o plantio, e, nos meses 
de dezembro e janeiro, os tratos culturais. A colheita é 
feita em fevereiro e março.

A EMBRAPA Rondônia, em parceria com a EM-
BRAPA Milho e Sorgo e outras entidades, conduz pes-
quisas com o propósito de buscar novos híbridos de 
milho que apresentem boa adaptabilidade e estabilida-
de produtiva. Esses trabalhos de pesquisa abrangem 
as regiões dos cerrados pré-amazônicos e floresta de 
Rondônia, campos cerrados do sudoeste do Amazo-
nas, cerrados do noroeste do Mato Grosso.

Do ano agrícola de 1999 a 2002, 646 híbridos 
comerciais e em fase de avaliação (pré-comerciais 
elite e experimentais) foram avaliados em 48 ensaios 
de competição nacional, estadual e também de ca-
racterização de cultivares, conduzidos em diferentes 
ambientes (diferentes locais e épocas de semeadura 
– antecipada, normal, tardia, extremamente tardia e 
em “safrinha”). Com o agrupamento e análise dos re-
sultados obtidos nos experimentos dos últimos 5 anos 
(1997/2002), identificou-se 27 híbridos superiores de 
diversas empresas melhoristas.

Essas pesquisas, além de trazerem benefícios 
diretos para os produtores dos 3 Estados, subsidia-
rão com informações agronômicas os vários elos da 
cadeia regional do agronegócio do milho – técnicas, 
agências de fomento e extensão rural, agentes finan-
ceiros, Prefeituras Municipais.

Como principal atividade de difusão de tecnolo-
gia, destacam-se os resultados obtidos na campanha 
estadual de produção de sementes de arroz e milho 
em comunidades rurais, ano agrícola 2000/2001, im-
plementada pela EMBRAPA Rondônia em parceria 
com a EMBRAPA Milho e Sorgo. Foram disponibiliza-
dos 1.810 quilos (181 kits de 10 quilos) de sementes 
de milho para a agricultura familiar (126 comunidades 
agrícolas), abrangendo 88 organizações rurais em 18 
Municípios do Estado de Rondônia.

As variedades de milho utilizadas foram: BR 106, 
Saracura, BRS Sol-da-Manhã, BR 473 QPM, BR 5103 
e BR 5109. Houve a imprescindível colaboração da 
EMATER – RO, CEPLAC, FUNAI, INCRA/Projeto Lu-
miar. Com base nos relatórios de acompanhamento 
de campo, foram produzidas aproximadamente, 156 
toneladas de sementes de milho variedade. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, conside-
rando o enfoque que procurei dar aos meus discursos 
sobre o agronegócio de Rondônia, no que toca à con-
tribuição de cada produto e ao Produto Interno Bruto, 
faço um comentário sobre a particularidade da produção 
de arroz, feijão e milho: ela é resultado da dedicação 
de milhares de produtores da agricultura familiar.

O pequeno produtor não tem a organização que 
deveria ter, seja como participante de associações de 
produtores, seja como cooperativados, para auferir 
melhor preço para os seus produtos, arrancados da 
terra após ingente luta.

Feitos esses comentários, não poderia deixar de 
tecer, objetivamente, exercícios de índole estimativa. 
Assim, alinho os resultados que a minha assessoria 
agronômica e econômica logrou produzir.

A estatística da produção de arroz na safra 
2005/06, conforme dados do IBGE/LPSA, informa, 
para o arroz, uma área colhida de 95.046 hectares na 
qual se obteve uma produção de 214 mil toneladas de 
arroz em casca. Uma saca de arroz em casca de 60 
quilos equivale a 40 quilos de arroz beneficiado (bica 
corrida). A produção de 214 mil toneladas corresponde 
a 2.377.778 sacas de arroz beneficiado, que, comer-
cializado ao preço de R$ 21,31 por saca, resulta em 
R$ 50.670.450,00.

Produção de feijão na safra de 2005/06: 33.083 
toneladas, colhidas em uma área de 63.032 hectares. 
A EMATER – Rondônia, através da Pesquisa Semanal 
de Preços, de janeiro de 2006, informou o preço de 
R$ 80,75 por saca de 60 quilos. As 33.083 toneladas 
de feijão correspondem a 551.455 sacas de 60 quilos 
que, comercializadas ao preço de R$ 80,75, resultam 
em R$ 44.530.879,00.

A produção de milho, em uma área colhida de 
122.050 hectares correspondeu a uma produção de 
245.197 toneladas, equivalentes a 4.086;611 sacas de 
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60 quilos, que, vendidas ao preço de R$ 15,08 por saca, 
resultaram em R$ 64.568.454,00. Os resultados obtidos 
para a comercialização de arroz, feijão e milho, foram 
de R$ 159.769.783,00 (soma de R$ 50.670.450,00 mais 
R$ 44.530.879,00 mais R$ 64.568.454,00).

Não posso deixar de externar, por fim, Sr. Presi-
dente, meus agradecimentos à EMBRAPA Rondônia, 
que, na pessoa do Chefe Geral Dr. Victor Ferreira de 
Souza, e sua competente equipe de pesquisadores, 
enriqueceu o meu discurso com informações a respei-
to do estado de artes das pesquisas na produção de 
grãos alimentícios em Rondônia.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, no dia 28 de janeiro completará 1 ano 
da prisão do Sr. Gilberto Linhares Teixeira, reeleito por 
várias vezes no colégio eleitoral dos Conselhos Regio-
nais de Enfermagem para dirigir o Conselho Federal 
de Enfermagem – COFEN. Ressalte-se também que 
sua mulher, Hortência Linhares, foi eleita sua suces-
sora neste cargo.

Ele está preso por solicitação do Ministério Pú-
blico Federal tendo como base as investigações da 
Polícia Federal, em inquérito aberto em 1998, sobre 
a corrupção naquele órgão regulador da profissão de 
enfermagem na chamada Operação Predador. 

As notícias veiculadas na imprensa mostram que a 
quadrilha composta de 15 pessoas foram acusadas de 
participação no esquema de desvio de dinheiro do Con-
selho Federal de Enfermagem e decorreu de fraudes 
realizadas em licitações com cartas marcadas, venda 
de produtos, serviços superfaturados e pagamentos 
com notas fiscais falsas, estimando-se um desvio de 
mais de R$ 50 milhões de reais.

Segundo o Ministério Público Federal, todos os 
presos estão sendo acusados de peculato (desvio de 
valores públicos) e formação de quadrilha. Além des-
ses crimes, o Presidente do COFEN é suspeito de 
fraudar licitação, escuta clandestina, lavagem de di-
nheiro, advocacia administrativa, falsidade ideológica 
e possível envolvimento em assassinato. Os empre-
sários respondem por lavagem de dinheiro e alguns 
serão denunciados por falsidade ideológica e uso de 
documento falso.

O escárnio promovido pela quadrilha contra as 
instituições é tamanho conforme vemos no artigo de 
autoria do preso Gilberto Linhares Teixeira e está até 
hoje na página da Internet do COFEN contra os re-
cursos judiciais e o uso da Justiça brasileira para seu 
benefício: “(...) Entre os entulhos que emperram o 
funcionamento da Justiça, fala-se muito dos recursos 

impetrados para protelar decisões, mas pouco se faz 
menção à obstrução dos canais do Judiciário por de-
mandas tão absurdas que seus autores prestariam 
um bom serviço à instituição e à sociedade se não as 
fizessem (...)”

O Ministro Carlos Velloso, do Supremo Tribunal 
Federal, indeferiu o pedido de liberdade do preso Gil-
berto Linhares Teixeira e afirmou, conforme divulga-
ção de notícias do STF, que “(...) o decreto de prisão 
preventiva está bem fundamentado e procura garantir 
a ordem pública para evitar a continuidade delitiva do 
acusado. Velloso ressaltou que a denúncia feita con-
tra o enfermeiro afirma que a ele cabia o comando da 
organização criminosa e que nos últimos 10 anos ele 
praticou de forma permanente e estável inúmeros cri-
mes em desfavor do patrimônio do Conselho Federal 
de Enfermagem, seja exercendo as funções de direção 
pessoalmente ou influindo para que seu grupo políti-
co ocupasse a presidência do conselho, para perpe-
tuar os desvios de recursos (...) ainda que não houve 
a interrupção das atividades criminosas pelo grupo, 
mesmo após a instauração de inquérito policial, ocor-
rendo, inclusive, 4 homicídios de pessoas que teriam 
contrariado o interesse do grupo. ‘Não há, pois, falar 
em constrangimento ilegal’, afirmou o Ministro inde-
ferindo o HC.”

As entidades representativas da enfermagem 
brasileira enviaram às autoridades, que ainda insistem 
em dar ao grupo de apoio aos delinqüentes que ainda 
dirigem o amplo acesso a decisões e participação em 
grupos de estudos governamentais, uma carta aber-
ta que também foi enviada com cópia ao Congresso 
Nacional e que faço questão que fique registrada nos 
Anais desta Casa:

“Aos Ministros de Estado da Casa Civil, 
da Saúde, do Trabalho e da Educação.

Prezados Senhores:

As entidades abaixo subscritas, repre-
sentantes dos profissionais de enfermagem, 
vêm mui respeitosamente solicitar que os Mi-
nistérios da Saúde, do Trabalho e Emprego, 
e da Educação não legitimem o atual grupo 
dirigente do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN) nos espaços políticos de represen-
tação profissional da Enfermagem Brasileira, 
enquanto perdurar o processo de apuração 
das irregularidades denunciadas pelo Ministé-
rio Público quanto a possíveis ocorrências no 
âmbito da gestão do sistema COFEN/COREN 
que são de conhecimento público uma vez que 
foram divulgadas amplamente pela mídia na 
última semana de janeiro de 2005.
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Nesse sentido, seguem algumas considerações 
para apreciação e tomada de decisão quanto ao nos-
so pleito:

1. A ‘Operação Predador’ realizada pela 
Polícia Federal culminou na prisão de diver-
sas personalidades ligadas ao Conselho, di-
rigentes do COFEN e de alguns CORENs, e 
particularmente do Presidente do COFEN, 
que ainda permanece preso uma vez que teve 
negado, pela Justiça brasileira, seu pedido de 
habeas corpus;

2. Há fortes indícios de que aspectos 
morais e éticos inerentes à natureza desta 
organização não vinham sendo praticados na 
gestão da referida autarquia, que, como ente 
público, deve se pautar e principalmente ser o 
guardião da moralidade, ética e respeitar acima 
de tudo as leis vigentes no País;

3. Há dificuldades concretas no processo 
eleitoral vigente que precisam ser averiguadas 
pelo poder público, especialmente o Ministério 
do Trabalho e Emprego e o Ministério Público, 
no que se refere à possibilidade do exercício da 
alternância de poder no sistema COFEN/CO-
REN pelos diversos grupos da enfermagem, 
uma vez que esta é uma regra do jogo demo-
crático em regimes republicanos, que enquanto 
profissionais de enfermagem queremos que 
seja uma conquista real no cotidiano do povo 
brasileiro em todos os espaços políticos, inclu-
sive no âmbito do Conselho de Enfermagem;

4. As regras vigentes no código eleitoral 
do Sistema COFEN/COREN, organizam há 
cerca de 15 (quinze) anos práticas que bu-
rocratizam os processos eleitorais, tornando 
o resultado um jogo de cartas marcadas to-
talmente contrárias ao jogo democrático con-
quistado em nosso país. Por outro lado, vem 
ocorrendo sistematicamente o uso da estra-
tégia da intervenção nos conselhos regionais. 
Estes fatos que organizam a gestão do siste-
ma, realmente, não conferem legitimidade à 
representação política de tais dirigentes.

Consta que o COFEN integra a Câmara Técni-
ca de Regulação do Trabalho e o Fórum Mercosul no 
âmbito do Ministério da Saúde, na qualidade de repre-
sentante dos trabalhadores de enfermagem, o que já 
vimos questionando, e, para nossa surpresa, na última 
reunião do Fórum Mercosul ocorrida em 07/12/2005 à 
direção do COFEN foi contemplado, inclusive, na qua-
lidade de expositora sobre ‘Imigrantes no Brasil – O 
caso de enfermagem’, conforme texto em anexo. Assim 

como foi incluído como representante da categoria da 
enfermagem brasileira junto ao ProUni e à criação do 
Sistema de Certificação de Competências no MEC.

Registre-se por fim que, na nossa compreensão, 
enquanto estiverem sub judice os atuais dirigentes do 
sistema COFEN/COREN, assim como a diretoria atual 
que foi eleita por um plenário que tem a marca do atual 
presidente licenciado por se encontrar preso, não exis-
te legitimidade para o exercício desta representação. 
Nesse sentido, registramos nosso veemente apelo que 
dirigentes do Sistema COFEN/COREN sejam consi-
derados impedidos pelo Estado Brasileiro, por uma 
questão ética, de ocupar espaços de representação 
política dos profissionais de enfermagem.

E, por fim, acrescentamos que esta é uma deman-
da de entidades não governamentais que compõem a 
sociedade civil do nosso País, legítimas representa-
ções dos trabalhadores/profissionais de enfermagem, 
referendadas pelo Fórum das Entidades Nacionais dos 
Trabalhadores da Área da Saúde (FENTAS).

Brasília, 30 de dezembro de 2005.
Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN 

– Nacional)
Federação Nacional dos Enfermeiros – (FNE)
Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Saúde – (CNTS)
Confederação Nacional dos Trabalhadores da 

Seguridade Social – (CNTSS)”
Reitere-se aos Ministros de Estado o que solici-

tam as entidades representativas: “(...) Nesse sentido, 
registramos nosso veemente apelo que dirigentes do 
Sistema COFEN/COREN sejam considerados impedi-
dos pelo Estado Brasileiro, por uma questão ética, de 
ocupar espaços de representação política dos profis-
sionais de enfermagem (...)”

Por isso é importante que o Ministério do Tra-
balho, que influenciou a Casa Civil da Presidência da 
República para formatar o projeto que criava o malfa-
dado Conselho Federal de Jornalismo, utilize os me-
canismos de intervenção nos órgãos fiscalizadores e 
normatizadores da profissão e determine a interven-
ção no Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), 
retirando a sua sede no Rio de Janeiro e transferindo-
a para Brasília, bem como a nomeação de uma junta 
interventora para colocar a casa em ordem.

Não é possível que até hoje o grupo político que 
domina o COFEN continue dando as cartas e ainda 
dando guarida em seus veículos de comunicação ao 
preso Gilberto Linhares Teixeira. 

Até quando, Sr. Presidente, o Ministro do Traba-
lho e ex-Presidente da CUT, Luiz Marinho, continuará 
imóvel, enquanto o dinheiro do trabalhador da enfer-
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magem é gerido por pessoas que não estão à altura 
dessa classe?

Muito obrigado.
O SR. ALEXANDRE MAIA (PMDB-MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, povo brasileiro, fui surpreendido na noite 
de ontem, terça-feira, 17 de janeiro, com a inclusão 
de meu nome entre os daqueles que pediram o adia-
mento da votação pelo fim do pagamento das sessões 
extraordinárias, em matérias divulgadas por emissoras 
de tevê e rádio.

Quero aqui, de público, fazer uma retratação e 
uma retificação do voto que ontem dei pelo adiamento 
da votação que era proposta no plenário da Câmara. 

Como todos sabem, o Deputado cumpre, além 
do papel de legislador e fiscalizador do Executivo, o de 
ser embaixador de sua terra. Isso ocorre todos os dias. 
Ontem, em especial, foi um dia em que acompanhei 
uma comitiva de líderes do setor pesqueiro do sudo-
este de Minas, vinda de Passos, Pratápolis e Cássia. 
Acompanhei-a até a Secretaria Especial de Aqüicultura 
e Pesca e participei com ela de audiência com o Minis-
tro José Fritsch. Lá tratamos de um projeto de desen-
volvimento da piscicultura, incluindo a construção de 
um frigorífico para o abate e processamento industrial 
da pesca. No desdobramento do encontro, permane-
ci reunido com a comitiva até o início da noite, tendo 
chegado ao plenário da Câmara no momento em que 
ocorria o processo de votação pelo fim do pagamen-
to em caso de convocação extraordinária. Acabei por 
confundir o processo e, ao votar “não”, pensava estar 
votando pelo fim do pagamento da verba extra.

Era essa, pois, a minha intenção e reafirmo o 
meu posicionamento de ser contra o pagamento em 
caso convocação extraordinárias.

Sras. e Srs. Deputados, num momento em que 
o povo brasileiro atravessa tamanha dificuldade, não 
seria eu, que tenho compromisso com a distribuição 
de renda e justiça social, a assumir posição a favor do 
pagamento de uma verba extra que nos deixa a todos 
envergonhados.

Em razão desse equívoco, venho de público me 
solidarizar com aqueles que colocaram fim ao paga-
mento da verba extra, cerrando fileiras e me sentindo 
partícipe da votação que extinguiu tal pagamento aos 
Parlamentares brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, esta Casa começa a traduzir efetiva-
mente, mediante o pleno exercício de votações em ple-
nário e decidindo sobre matérias importantes, o que o 

povo brasileiro espera de nossa Instituição, como a mais 
legítima instância de representação democrática. 

A primeira semana de convocação extraordinária, 
neste mês de janeiro, já produz resultados bastante po-
sitivos quanto aos propósitos da Câmara dos Deputados 
em dar respostas concretas à sociedade, na busca de 
soluções para os graves problemas nacionais. 

Mesmo sob reflexos, ainda, da crise política que 
atravessou grande parte do ano de 2005 e também sob 
a influência, ainda, de um forte embate político, em fun-
ção do calendário eleitoral que se avizinha, verifica-se 
um claro interesse de todas as correntes partidárias na 
construção do diálogo e do entendimento, tão neces-
sários à agilização das votações no Parlamento. 

De fato, Sr. Presidente, mesmo com o andamento 
dos trabalhos das CPIs dos Correios e dos Bingos e 
a continuidade dos processos instaurados no Conse-
lho de Ética da Câmara dos Deputados, cujo conteú-
do provoca natural elevação da temperatura política, 
esta Casa demonstra grau de amadurecimento que 
faz renovarem-se as esperanças de plena recupera-
ção da credibilidade do Parlamento brasileiro perante 
a sociedade.

Saúdo a atuação e o trabalho da Mesa Diretora, 
sob o comando do Presidente Aldo Rebelo, que tem 
comprovado sua enorme vocação democrática ao la-
borar buscando ouvir todas as Lideranças e adotar de-
cisões colegiadas, compartilhadas, constituindo-se em 
fator de união de todo o colegiado de uma Casa à bei-
ra da desagregação e da ruptura, devido à verdadeira 
guerra política instalada desde a eleição à Presidência 
da Câmara, no início do ano passado. 

Graças, portanto, à perseverança do Presidente 
Aldo Rebelo e ao espírito público igualmente demons-
trado pelos Líderes partidários, está sendo possível, 
finalmente, elaborar uma agenda positiva, capaz de 
atender aos reais interesses da Nação.

Já na segunda-feira, primeiro dia da retomada 
das sessões da Câmara dos Deputados, votamos as 
medidas provisórias que trancavam a pauta, referen-
tes à suplementação de recursos orçamentários para 
diversos Ministérios – inclusive para o Ministério dos 
Transportes realizar obras emergências de recuperação 
das rodovias federais em situação precária.

E na sessão de ontem demos um grande pas-
so para a realização de mudanças no funcionamento 
do Congresso Nacional, destinadas a diminuir des-
pesas da Instituição e a tornar mais produtiva a sua 
atuação. A votação do projeto que determina o fim do 
pagamento de remuneração extra a Parlamentares e 
servidores, nos casos de convocação extraordinária, 
representa medida compatível com as expectativas 
da população e, acima de tudo, a certeza de que o 
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Parlamento participa do esforço de toda a sociedade 
brasileira na construção de uma nação mais forte, jus-
ta e democrática.

Saúdo, mais uma vez, a Direção da Casa e as 
Lideranças de todos os partidos políticos pelo acordo 
celebrado hoje, visando viabilizar a aprovação de outra 
importante decisão. Refiro-me à redução do período 
de recesso anual, que deverá ser de 15 dias no mês 
de julho e de 23 de dezembro a 31 de janeiro do ano 
seguinte, totalizando, portanto, 55 dias anuais – infe-
rior ao previsto para os membros do Poder Judiciário 
e do Ministério Público.

Estou confiante em que tais decisões, Sr. Presi-
dente, inauguram uma nova fase do Poder Legislativo 
no Brasil, seguramente mais profícua e com maior com-
petência, em benefício de todo o povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT-BA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, os brasileiros se lembram da histórica e 
humilhante situação do Brasil diante do FMI, o que 
gerou, inclusive, movimentos com palavras de ordem 
como “Fora, FMI”. O Governo Lula quitou a dívida do 
País com o Fundo Monetário Internacional, reduzindo 
assim nossa dívida externa, ao contrário do Governo 
anterior, que chegou a dobrá-la. O Brasil ganha muito 
com isso, pois nossa economia torna-se mais forte e 
os recursos economizados em juros podem ser inves-
tidos em políticas sociais.

Ver o País superando as injustiças e dificuldades 
é sonho antigo de nossa população, mas as mudanças 
devem ser duradouras, como estão sendo efetuadas 
por este Governo. Mera maquiagem engana, mas não 
resolve.

O Governo Lula reduziu também, em mais da 
metade, a inflação que herdou. O Índice Geral de Pre-
ços de Mercado – IGP-M, que serve como base para o 
cálculo do reajuste de aluguéis, telefone, eletricidade 
e outros, chegou, acumuladamente, ao patamar de 
apenas 1,21% em 2005, o menor já registrado.

Pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE atestam que a renda 
familiar brasileira parou de cair em 2004, invertendo a 
trajetória de queda constante, desde 1997. Registramos 
em 2005 o menor número de pessoas extremamente 
pobres no País desde 1992. Embora a desigualdade 
ainda seja inaceitável, ela nunca foi tão baixa desde 
que começou a ser medida, em 1976.

Isso se deve a uma combinação de crescimento 
econômico, controle da inflação, aumento real do salário 
mínimo, recuperação do mercado de trabalho, aumento 
da geração de empregos formais e maior presença do 
Estado na economia, com mais transferência de renda. 

Tudo isso aliado a programas sociais que demonstram 
o perfil do atual Governo. Mencione-se a criação da 
Secretaria Nacional da Juventude, em 2005.

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 
PROJOVEM abriu 200 mil vagas em todas as Capitais 
brasileiras. É dirigido a jovens de 18 a 24 anos que não 
têm emprego. O objetivo é possibilitar a conclusão do 
ensino fundamental e a profissionalização. 

Os jovens que cumprem 75% da freqüência aos 
cursos e às atividades recebem mensalmente um in-
centivo de 100 reais durante os 12 meses de duração 
do curso.

Enquanto isso, o Projeto Agente Jovem proporcio-
nou atividades de capacitação a 57 mil adolescentes 
de 15 a 17 anos, em 1.560 Municípios, por meio de 
bolsas mensais de 65 reais, visando à permanência 
deles na escola e capacitando-os para o mercado de 
trabalho.

Ainda pensando nos jovens, foi criado em 2004 
o PROUNI, que é uma das iniciativas voltadas para 
aumentar o acesso à educação superior. Trata-se do 
maior programa de bolsas da história da educação 
brasileira. Recebeu a adesão de 1.142 instituições 
de ensino e ofereceu 112 mil bolsas, destinadas a fa-
mílias de baixa renda. Estudantes com renda familiar 
per capita de até 1 salário mínimo e meio recebem 
bolsa integral.

Portanto, as críticas orquestradas contra o Go-
verno Lula não podem esconder da população o fato 
de que o País está melhorando, principalmente para 
aqueles que não podem mais esperar.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na confluência dos Rios Tocantins e Itacaiúnas 
localiza-se um dos núcleos urbanos mais progressistas 
do Pará: a cidade de Marabá.

Conhecida pela intensa vida cultural, ponteada 
por festivais de música, poesia, conto, fotografia, Mara-
bá é uma cidade fervilhante, beneficiada pela Estrada 
de Ferro Carajás, que vai até o Maranhão, e tem, em 
seu território, jazidas de cobre e ouro do Igarapé Sa-
lobo, evidenciando-se como pólo de desenvolvimento 
do sudeste paraense.

Realmente, localizado a 438 quilômetros de Be-
lém, é o Município que mais se destaca no sudeste 
do Pará; as riquezas naturais determinam crescente 
desenvolvimento econômico que impulsiona o turismo: 
tem hotéis confortáveis, restaurantes com cardápios 
variados, clubes, bares e rico folclore. 

Sr. Presidente, são muitos os passeios turísticos 
que podem ser feitos nos 5 núcleos populacionais: 
Velha Marabá ou Marabá Pioneira, Nova Marabá, Ci-
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dade Nova, São Félix e Morada Nova, com locais de 
visitação quase obrigatória.

Assim, é na Nova Marabá que está a Praça Osório 
Pinheiro, com um belo chafariz, aconchegantes bares, 
playground e pista de exercício.

Srs. Deputados, são as praias, contudo, que mais 
chamam a atenção dos moradores e visitantes no ve-
rão, quando baixam as águas do Rio Tocantins e lar-
ga faixa de areia é enriquecida por vegetação própria, 
que garante a beleza peculiar da região, estimulando 
a prática de esportes náuticos e de areia, além de 
camping e pesca.

Em frente ao núcleo Marabá Pioneira situa-se a 
Praia do Tucunaré, onde acontece, no mês de julho, o 
Maraluar, festa em estilo caribenho que marca a aber-
tura da temporada de verão. 

No Bairro São Félix está a Praia do Geladinho. 
Sua beleza ganha um toque especial com a visão da 
ponte rodoferroviária sobre o Tocantins, construída 
pela Companhia Vale do Rio Doce para escoamento 
do minério de ferro extraído da Serra dos Carajás, até 
o Porto de Itaqui, no Maranhão.

Ilustres Deputados, Marabá oferece passeios 
inesquecíveis para os amantes da natureza, ao mes-
mo tempo em que garante aos jovens uma vida cheia 
de programas animados, principalmente nos meses de 
verão, quando a cidade recebe milhares de visitantes 
em busca das delícias de seus rios, praias, cachoei-
ras e igarapés.

Assim é que o Rio Itacaiúnas, afluente do Tocan-
tins pela margem esquerda, cuja foz banha a cidade, 
proporciona inesquecíveis passeios de lanchas e barcos 
para a contemplação da fauna e da flora amazônicas, 
além da prática esportiva.

Se o Tocantins forma belas praias, o Itacaiúnas 
oferece aos visitantes inúmeras cachoeiras, entre as 
quais a Cachoeira Alta, a Pirucaba e a do Barraco Alto. 
Além dessas, existem belas cachoeiras no Araguaia 
– Santa Izabel, onde deságua o Igarapé Gameleira – e 
no Tocantins – Taurizinho. 

Srs. Deputados, águas claras e tranqüilas, som-
breadas pelas copas das árvores são a tônica das 
dezenas de igarapés que permitem passeios mara-
vilhosos e banhos agradáveis, entre eles Cinzeiro, 
Água de Saúde, Gameleira, Ipixuna, Lago Vermelho, 
Platauá e Sorozinho.

Mas, nesse mundo das águas, houve espaço 
para serras que guardam sítios de rara beleza. Entre 
as de fácil acesso estão a da Redenção, a do Cinzento 
e das Águas Claras. 

É expressivo que, diante de tanta beleza, artistas 
locais façam leitura universal sobre Marabá, através 
de obras em pintura, objeto, fotografia e bordados, in-

tegrando a recente mostra coletiva Tantos Caminhos, 
no Museu do Estado do Pará. É resultado do Projeto 
Construção de Atitude Contemporânea, conduzido 
pelos artistas Geraldo Teixeira e Marconi Moreira ao 
longo de 2005, tendo participado dos encontros no 
Galpão das Artes de Marabá os artistas Antônio Bo-
telho, Antônio Morbach, Creusa Salame, Edmílson 
Gomes, Félix Urano, Gabriel Reis, Genilson Oliveira, 
Odilar Botelho, Ronaldo Pimentel, Terezinha Bandeira 
e Vitória Barros, que assinam, junto com Marconi, as 
obras da coletiva em Belém.

Nobres Parlamentares, aproveito o ensejo para 
homenagear o Prefeito de Marabá, Sebastião Miranda 
Filho, do PTB, que muito tem contribuído para o de-
senvolvimento do Município.

Exemplifico: o ilustre Prefeito vai aproveitar o 
inverno para realizar poupança com os recursos mu-
nicipais; em maio, quando findar o período chuvoso, 
o Chefe do Executivo Municipal pretende lançar um 
grande pacote de obras em toda a cidade. A primeira 
avenida a ser pavimentada será a Manaus, no Bairro 
Belo Horizonte, antigo pleito dos moradores daquela 
região da cidade.

Parabenizo, assim, o Prefeito e os habitantes de 
Marabá, que, ao desfrutarem das belezas naturais, 
souberam beneficiá-las, impulsionando o turismo e o 
desenvolvimento econômico da região.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação do meu pronunciamento nos meios de co-
municação da Casa e no Programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a cidade de Dourados nunca recebeu tantos 
investimentos em infra-estrutura como tem recebido 
nos últimos anos. 

Nesta semana, participei da assinatura de mais 
um convênio com a Caixa Econômica Federal. A Prefei-
tura Municipal recebeu recursos de mais de 3,7 milhões 
de reais para aplicação em drenagem e pavimentação 
asfáltica. Diversos bairros serão beneficiados com 
esses novos investimentos, que vão atender o anseio 
de moradores de bairros tradicionais e populosos do 
nosso Município.

Desde o início do meu mandato, tenho-me preo-
cupado em levar recursos com esse fim. Faço questão 
de destacar o trabalho do Governo Lula, que se tem 
empenhado em atender nossas reivindicações, ga-
rantindo o cumprimento de compromissos assumidos 
com a população douradense.

Jamais um Governo liberou tantos recursos para 
esse fim. Já são cerca de 17 milhões de reais só para 
esse tipo de obra, apenas com emendas apresentadas 
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por mim. Com isso, quem mais ganha é a comunidade, 
que vê seus imóveis valorizarem, suas condições de 
vida alçarem a patamares de melhor nível, com influ-
ência direta, também, na saúde – principalmente de 
crianças e idosos. Com esse investimento, serão mais 
de 25 bairros atendidos com drenagem e asfalto. Não 
posso deixar de parabenizar também a administração 
popular do Prefeito petista Laerte Tetila, que não tem 
envidado esforços para a realização das obras, acres-
centando sua contrapartida financeira.

A Caixa Econômica Federal, por meio de sua su-
perintendência em Mato Grosso do Sul, tem procurado 
colaborar incessantemente, agilizando ao máximo os 
processos que ali chegam e que são revertidos em 
benefícios para o Município. Esse fato merece des-
taque.

Talvez muita gente não consiga dimensionar a 
felicidade daquelas pessoas, mas, sem sombra de dú-
vida, respiram-se dignidade e alegria naqueles lugares 
onde o asfalto chegou. 

Desta forma, sinto-me cada vez mais imbuído da 
vontade de colaborar com o crescimento de Dourados, 
sabedor de que um dia poderei também desfrutar de 
tudo isso que temos conseguido, como cidadão comum, 
numa cidade que a cada dia se consolida como uma 
das mais promissoras de todo o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. MARCOS ABRAMO (PP-SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo este espaço para chamar a atenção de 
todos para a necessidade de aprovação urgente de 
uma série de projetos de lei que tramitam no Legis-
lativo, relacionados à proteção do meio ambiente. Há 
proposições importantíssimas esperando há anos a 
definição desta Casa e do Senado Federal, sem justi-
ficativa consistente para tanta demora.

Bom exemplo de projeto nessa situação é o que 
pretende regular os relevantes temas do estudo prévio 
de impacto ambiental e do licenciamento ambiental. 
O Projeto de Lei nº 710, de 1988, de autoria do ex-
Deputado e conhecido ambientalista Fábio Feldmann, 
encontra-se pronto para a Ordem do Dia, já com os 
pareceres das Comissões, desde fevereiro de 1999.

Enquanto isso, acontecem inúmeros problemas 
que poderiam ser evitados se o assunto fosse trata-
do de forma correta pela legislação federal: conflitos 
de atribuições entre os órgãos federais, estaduais e 
municipais do Sistema Nacional do Meio Ambiente no 
que se refere às licenças ambientais; Estudos de Im-
pacto Ambiental com conteúdo padronizado e encara-
dos como mera exigência burocrática que precisa ser 
transposta, não como instrumento de planejamento; e 
várias outras disfunções.

Processo quase tão antigo é o que se refere à 
futura Política Nacional de Resíduos Sólidos. A par-
tir do Projeto de Lei nº 203, de 1991, e seus mais de 
100 apensos, intenta-se construir lei ampla que defina 
diretrizes mínimas para as diferentes etapas do ge-
renciamento de resíduos sólidos, incluindo resíduos 
domiciliares, hospitalares, industriais e outros, e que 
explicite responsabilidades dos setores público e pri-
vado em relação a esse gerenciamento.

Legislações com esse tipo de conteúdo já estão 
em vigor há bastante tempo nos países da Comunidade 
Européia, notadamente na Alemanha, bem como nos 
Estados Unidos e em muitos outros locais. A caótica 
situação do Brasil em termos de gerenciamento de 
resíduos sólidos – há estimativas que apontam para 
a existência de 12 mil lixões a céu aberto espalhados 
pelo País, sem falar dos inúmeros depósitos clandes-
tinos de resíduos perigosos – impõe decisão rápida e 
responsável do Legislativo sobre o assunto.

Senhores, há projetos parados tanto na Câmara 
dos Deputados quanto no Senado Federal. Dos proje-
tos que tramitam no Senado chamo a atenção para 2: 
o Projeto de Lei nº 3.285, de 1992, que dispõe sobre 
a utilização e a proteção da Mata Atlântica, enviado 
pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2003, e 
o Projeto de Lei nº 4.776, de 2005, que dispõe sobre 
a gestão de florestas públicas para produção susten-
tável e institui o Serviço Florestal Brasileiro, enviado 
pela Câmara em julho passado.

A partir de rápida pesquisa no sistema de contro-
le de proposições, verifica-se que chegam a centenas 
os projetos de lei relacionados à questão ambiental. 
Fica claro que, não obstante o País contar com leis 
importantes no campo do Direito Ambiental, há de-
mandas técnicas, sociais e políticas para a edição de 
novas leis nessa área, seja aperfeiçoando as normas 
atualmente em vigor, seja inserindo novos temas em 
nosso ordenamento jurídico.

Entendo que precisamos reunir forças para deba-
ter e decidir com urgência todos os principais projetos 
relacionados à proteção do meio ambiente. A eficiência 
do quadro normativo nesse campo é elemento essen-
cial para que se assegurem padrões ambientalmente 
sustentáveis de desenvolvimento para o País e o al-
cance dos objetivos constantes da Agenda 21 brasileira 
e também para que se cumpram compromissos assu-
midos pelo Brasil nos variados acordos internacionais 
relacionados à questão ambiental.

Nesse quadro, chamo a atenção ainda para a im-
portância de se debater com profundidade o Projeto de 
Lei nº 6.219, de 2005, de minha autoria, que institui o 
Código de Proteção ao Meio Ambiente. A proposição 
estrutura-se em 12 títulos: Da Política Nacional do Meio 
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Ambiente; Da Educação Ambiental; Da Política Nacional 
de Recursos Hídricos; Das Unidades de Conservação; 
Da Proteção à Flora; Da Proteção à Fauna; Da Prote-
ção aos Recursos Aquáticos Vivos; Do Gerenciamento 
Costeiro; Do Controle da Emissão de Poluentes; Da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos; Das Sanções 
Penais e Administrativas; e Disposições Finais.

Entendo ser a codificação das normas ambien-
tais federais necessidade premente, e a instituição do 
Código de Proteção ao Meio Ambiente, avanço signi-
ficativo na legislação ambiental brasileira.

Srs. Parlamentares, temos muito trabalho à fren-
te nesse campo. O País espera respostas imediatas 
para os problemas ambientais. Não podemos deixar 
que os debates eleitorais que marcam 2006 impeçam 
que continuemos esse trabalho.

Era o que tinha hoje a dizer.
Muito obrigado.
O SR. REINALDO BETÃO (PL-RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, mais uma vez informo ao povo do meu 
grandioso Estado do Rio de Janeiro, sobretudo ao 
da Baixada Fluminense, que o Prefeito de Duque de 
Caxias, Washington Reis, continua empreendendo di-
versas ações relevantes e que vêm trazendo grandes 
benefícios àquela população. Na verdade, sua gestão 
tem sido marcada pelo progresso e, sem dúvida, vem 
dando um novo visual à maioria dos bairros dos 4 dis-
tritos do Município (Duque de Caxias, Campos Elíse-
os, Imbariê e Xerém). No total, quanto às obras, estão 
programados mais de 100 quilômetros.

Dentre as muitas obras realizadas e a serem exe-
cutadas, destacam-se: saneamento básico, asfaltamen-
to, iluminação, canalização de valas e dragagem de 
canais. O mais importante é que o Prefeito Washington 
Reis não está privilegiando nenhuma localidade em 
detrimento de outra. Está, sim, cumprindo uma agen-
da de prioridades. Tenho conversado com as pessoas 
nas ruas, nos comércios e percebo que a população 
tem aprovado tais iniciativas. 

Apenas um exemplo da abrangência da atua-
ção do ilustre Prefeito: lugares como Vila Maria Alice, 
Santa Cruz da Serra, Praça da Matriz, Barro Branco 
e Parque Paulista já foram contemplados. Em breve, 
muitas outras localidades do Município também serão 
contempladas.

A grande novidade, Sr. Presidente, é o Projeto 
Estação da Cidadania, cujos investimentos ultrapassam 
50 milhões de reais, por meio de que será revitaliza-
do todo o centro de Duque de Caxias. As obras darão 
um aspecto mais moderno, humanitário e versátil. A 
cidade ficará de cara nova!

Outro empreendimento arrojado é a duplicação 
da Av. Presidente Kennedy, orçado em mais de 70 
milhões de reais, cujo primeiro trecho da obra será 
iniciado ainda este ano.

Portanto, associo-me à satisfação da população 
duquecaxiense pelos benefícios que o notável Pre-
feito Washington Reis vem fazendo em prol da nossa 
gente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo 
também a tribuna para comunicar ao povo mageen-
se, no Estado do Rio de Janeiro, que a Prefeita Núbia 
Cozzollino tem feito grandes realizações no nosso Mu-
nicípio em tão pouco tempo de gestão, o que não nos 
surpreende muito, pois ela sempre demonstrou compe-
tência, dinamismo e espírito arrojado de trabalho. Não 
resta dúvida de que Núbia Cozzollino é comprometida 
com a qualidade de vida do nosso povo. 

Só para dar uma idéia da grandiosidade do em-
preendedorismo da Prefeita Núbia, mais de 50 ruas 
foram drenadas, asfaltadas, iluminadas e sinalizadas. 
Vários bairros foram beneficiados. Vou citar alguns: 
Nova Marília; Partido, em Suruí; Parque Santana, Ilha, 
Parque São Sebastião, Fazenda e Alegria, em Frago-
so, e Mauá. 

No bairro Flexeira, por exemplo, a dragagem do 
canal já está na fase final de conclusão. Outra grande 
empreitada é a pavimentação da Estrada Municipal 
que liga Piabetá até o Capela. Essa estrada é o elo 
entre Piabetá e Santo Aleixo. Uma obra que benefi-
ciará dezenas de milhares de famílias que vivem da 
agricultura, além de favorecer o turismo para as belas 
cachoeiras da região. 

Outro fato que merece destaque, Sras. e Srs. 
Deputados, é o calçamento da Estrada de Concei-
ção de Suruí (3º distrito agrícola). Essa estrada liga a 
BR-116 em Suruí até Rio do Ouro, importante via de 
acesso à região agrícola de Magé. Somadas a essas 
realizações, 15 escolas foram inauguradas e 52, re-
formadas.

Finalizo dizendo, Sr. Presidente, que inaugurar 
obras já virou rotina na gestão da Prefeita Núbia Co-
zzollino e que todas elas valorizam muito os imóveis e 
trazem bem-estar aos moradores desses bairros, o que 
é muito bom para a auto-estima da população. 

Parabéns, Prefeita Núbia Cozzollino!
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 

divulgação deste pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Reinaldo Be-
tão, o Sr. Givaldo Carimbão, 1º Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
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que é ocupada pelo Sr. Rogério Teófilo, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Rogério Teófilo) – Concedo 
a palavra ao Sr. Givaldo Carimbão.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, convivemos com um gradativo desgaste da 
atividade política, e este Parlamento tem sido alvo de 
todos os tipos de crítica. Nossas ações sofrem fiscali-
zação cerrada de toda a mídia, que impiedosamente 
ressalta os nossos defeitos sem dar qualquer ênfase 
às nossas virtudes. Julgam-nos os mais reles dos hu-
manos, a ponto de colocar a política entre as atividades 
mais sórdidas exercidas pelos cidadãos. 

Há vários meses estamos envolvidos com escân-
dalos jamais vistos na história da República. A exis-
tência de mecanismos obscuros nos gastos de cam-
panha são reflexos de equivocadas formas de se fazer 
política. A cada eleição esses gastos são majorados 
e atingem patamares insustentáveis. Os marqueteiros 
políticos são os grandes magos dessas campanhas e 
criam em torno deles o mito de que são capazes de 
fazer de um poste um candidato viável. Para se atin-
gir esse objetivo, os meios lícitos e transparentes são 
solenemente ignorados, e obviamente as campanhas 
vitoriosas são obrigatoriamente milionárias.

Entretanto, não é só a sociedade, Sr. Presidente, 
que se sente vilipendiada. A maioria dos colegas nes-
ta Casa não merece sofrer a campanha insidiosa que 
grassa de forma orquestrada. A imprensa e a socie-
dade precisam entender as peculiaridades de nossas 
atividades. Não trabalhamos em linha de produção. 
Não somos uma fábrica onde a produtividade é medi-
da pela quantidade do que se produz. O Parlamento 
existe para ouvir e atender os anseios da sociedade. 
Como é impossível colocar aqui dentro 50 mil ou 100 
mil cidadãos para discutir um assunto, esse contin-
gente nos escolhe para representá-lo. Por isso a nos-
sa missão não pode ser conspurcada por interesses 
obscuros e corporativos, abundantemente dominados 
pelo poder econômico. 

Os cidadãos, Sras. e Srs. Deputados, devem estar 
sempre atentos aos excessos cometidos em campa-
nhas eleitorais. São sempre perigosos os interesses 
de quem gasta fortunas para se eleger. As campanhas 
caras e vistosas e a farta distribuição de brindes não 
podem ser preponderantes na hora da escolha, mas, 
sim, as idéias do candidato; a sua bandeira, a sua his-
tória é que devem sempre nortear o voto. 

Por outro lado, o Congresso Nacional sempre 
será também o espelho dos Legislativos Estaduais e 
Municipais. Tudo o que aqui acontece, seja negativo, 
seja positivo, é naturalmente assimilado por esses es-

calões legislativos. São 27 Assembléias Legislativas e 
quase 6 mil Câmaras dos Vereadores, que se miram 
em nossos exemplos. Copiam-nos em quase todos os 
procedimentos, seja na nossa atividade-fim, seja na 
atividade-meio, com os procedimentos administrati-
vos. Ademais, o Poder Legislativo é, entre os demais, 
o mais transparente, democrático, popular e aberto. 
Não somos uma “caixa-preta”.

Por isso a importância de tudo o que aqui faze-
mos, mas, sobretudo, do que se escreve na imprensa 
ou se mostra na tevê. Aliás, as atuais campanhas de 
divulgação, muitas delas insidiosas, são perigosas 
porque cometem também injustiças ao atingir o Par-
lamento como um todo. 

As informações prestadas, assim, podem ser ao 
mesmo tempo meritórias e onerosas, porque, se por 
um lado a sociedade exerce o seu devido poder fisca-
lizatório, por outro, somos fragilizados pelas críticas, 
nem sempre justas.

Espero sobretudo que, após todo esse proces-
so inquisitório que estamos atravessando, possamos, 
como a fênix, renascer das cinzas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com imenso pesar que ocupo a tribuna 
para registrar o falecimento do Deputado Estadual flu-
minense Pedro Fernandes, aos 81 anos de idade.

Pedro Fernandes foi o Deputado com maior nú-
mero de mandatos do País. Durante quase 40 anos 
ele representou, de maneira atenta e atuante, a Zona 
Norte do Rio de Janeiro. Eleito pela primeira vez em 
1962, pelo Estado da Guanabara, o Parlamentar tor-
nou-se conhecido como o “Deputado do Irajá” e, ao 
longo dos últimos 43 anos, só ficou fora da Assembléia 
Legislativa entre os anos de 1982 e 1986. 

Nascido em 12 de maio de 1924, no Município 
de Parelhas, no sertão do Rio Grande do Norte, Pedro 
Fernandes começou a fazer política depois de entrar 
para a marinha mercante. Aos 21 anos, foi eleito re-
presentante dos marítimos no Porto de Recife e, em 
seguida, tornou-se o primeiro secretário do Sindicato 
Nacional dos Contramestres, Marinheiros e Moços, 
quando mudou-se para o Rio de Janeiro.

Dois anos mais tarde tornou-se presidente do 
sindicato e, ao longo de sua gestão, foram feitas impor-
tantes mobilizações, além de um movimento grevista 
de grande repercussão. Sua atuação hábil e firme à 
frente do movimento o aproximou de líderes nacionais 
e resultou num convite do ex-Ministro do Trabalho de 
Jânio Quadros, Francisco Castro Neves, para se can-
didatar ao Parlamento da Guanabara. 
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Foi nessa ocasião que Pedro Fernandes conquis-
tou o seu primeiro mandato. E para assumi-lo deixou 
o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos 
(IAPM), do qual havia sido eleito presidente em 1961. 
A primeira grande bandeira de atuação parlamentar de 
Pedro Fernandes foi a luta por melhorias para o Irajá, 
onde fica o maior conjunto habitacional do IAPM.

Os esforços de Pedro Fernandes não foram em 
vão; o Irajá é, hoje, o bairro que conta com a melhor 
infra-estrutura de toda a cidade, e isso se deve prin-
cipalmente à sua atuação como Parlamentar. Pedro 
Fernandes sempre fez política junto ao povo, acom-
panhando de perto seus sonhos, anseios e neces-
sidades e dando tudo de si para melhorar a vida da 
comunidade.

Ao final de sua longa e profícua atuação parla-
mentar, Pedro Fernandes teve a alegria de ter, entre os 
seus filhos, herdeiros que fazem jus à vocação política 
do pai. Rosa Fernandes foi a Vereadora mais bem vo-
tada do Rio em 2004 e seu outro filho, Dino, já esteve 
entre nós na Câmara dos Deputados.

Como representante do povo fluminense nesta 
Casa, não poderia deixar de vir prestar esta homena-
gem ao meu querido e saudoso Pedro Fernandes, que 
tanto fez pelo Estado do Rio de Janeiro ao longo das 
últimas décadas.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil. 

Muito obrigada.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para externar à 
Casa um delicado problema que vem ocorrendo no 
mercado de trabalho de Mato Grosso do Sul. Após a 
atividade de combate ao foco da febre aftosa, que sur-
giu, no último trimestre de 2005, na fronteira de Mato 
Grosso do Sul com o Paraguai, vivemos um período 
de ressaca no mercado da carne, o que já resultou na 
demissão de quase 3 mil trabalhadores nos frigorífi-
cos do Estado.

Desde outubro do ano passado, as exportações 
de carne bovina das indústrias e abatedouros do meu 
Estado caíram 77%. As perdas nas exportações sal-
taram de 28,1 milhões de dólares em setembro de 
2005 para 6,39 milhões de dólares em dezembro do 
mesmo ano.

Para exemplificar o que relato, destaco que, com 
a redução do comércio exterior, só o grupo Margen de-
mitiu cerca de mil funcionários das unidades de Batai-
porã, Paranaíba e Naviraí. As unidades dos Municípios 
sul-mato-grossenses de Coxim e Três Lagoas devem 
encerrar, em breve, suas atividades. Recentemente 

foram fechadas as unidades do frigorífico Frigonova, 
dos Municípios Rochedo e Nova Andradina, deixando 
o saldo negativo de aproximadamente 500 trabalha-
dores demitidos. 

Se não bastasse o estrago provocado pelo res-
surgimento da aftosa, para manter os índices de ar-
recadação, buscando o equilíbrio das receitas e des-
pesas estaduais, a Secretaria de Receita e Controle 
de Mato Grosso do Sul tem apertado o cerco contra a 
sonegação fiscal praticada por algumas empresas do 
setor. Tal situação vem gerando o descontentamento 
de empresários da área, que vêem nas demissões e 
na guerra fiscal entre os Estados uma forma de tor-
nar o Governo refém das demandas do setor, ditando 
a pauta fiscal. 

Sr. Presidente, a situação é realmente delicada e, 
na minha opinião, só poderá ser superada com a apro-
vação da reforma fiscal por esta Casa. Mesmo assim, 
devido à importância da atividade para a economia dos 
Municípios e a balança comercial, vejo a necessidade 
de o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), ou até mesmo por meio do Fun-
do Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 
(FCO), via Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
liberar, em caráter de emergência, linhas de crédito 
para que as indústrias frigoríficas possam superar esta 
fase de readaptação de mercado, caracterizada prin-
cipalmente pela redução das exportações e a queda 
do preço da arroba do boi.

Solicito ainda uma ação conjunta dos Ministros 
do Trabalho, Luiz Marinho, da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Roberto Rodrigues, e do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando 
Furlan, no sentido de coordenar uma grande ação polí-
tica envolvendo trabalhadores, empresários e agentes 
públicos, na busca de alternativas que garantam a su-
peração da atual fase do mercado da carne, reativando 
as indústrias paralisadas e encontrando mecanismos de 
crédito, bem como intensificando as negociações para 
pôr fim às restrições sanitárias ao nosso produto – um 
dos melhores do mundo, diga-se de passagem.

Acredito no compromisso do nosso Presidente 
da República com a geração de emprego no campo e 
na cidade. Por isso, tenho convicção do encaminha-
mento deste pleito, que merece respostas em um curto 
espaço de tempo, sob pena de que se eleve o número 
de desempregados em Mato Grosso do Sul.

Muito obrigado pela atenção recebida, Sr. Pre-
sidente.

Durante o discurso do Sr. Antônio Carlos 
Biffi, o Sr. Rogério Teófilo , § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
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dência, que é ocupada pelo Sr. Givaldo Ca-
rimbão, 1º Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Con-
cedo a palavra à Sra. Deputada Luciana Genro.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero registrar, com este pronunciamen-
to, meu apoio à luta da população de Viamão contra 
a absurda cobrança de um pedágio, instalado desde 
1998 no Município. A praça para a cobrança do pedá-
gio divide a cidade.

Desde essa época, a população está organiza-
da, lutando contra essa injustiça. O pedágio está lo-
calizado entre o centro da cidade e o bairro de Águas 
Claras, dividindo assim zonas urbanas do Município, 
o que é totalmente ilegal. A rodovia RS-040 foi priva-
tizada pelo Governo Britto. Logo depois, o Governo 
Olívio autorizou, através de termo aditivo, a cobrança 
nos 2 sentidos (ida e volta), o que jogou uma pá de 
cal nas esperanças dos moradores de conseguir, por 
intermédio do Governo do Estado (PT, na época), a 
resolução do problema. O que se viu foi que tanto o 
Governo Britto quanto o Governo Olívio não tinham 
intenção de enfrentar o poderio econômico das em-
presas exploradoras de rodovias.

Diante desse quadro, formou-se a Comissão de 
Luta contra o Pedágio, que vem organizando a popu-
lação e realizando manifestações de protesto. Estive, 
às vésperas do ano-novo, em Viamão apoiando o mo-
vimento que, no último dia 13, sexta-feira, realizou mais 
uma manifestação contra esse pedágio. A população 
de Viamão, Sr. Presidente, mobilizou-se pela quarta 
vez consecutiva para lutar contra esse disparate, só 
que desta vez a empresa exploradora do pedágio con-
seguiu uma forte aliada: a Justiça.

Já na tarde de sexta-feira, quando a mobilização 
para o ato estava pronta e o povo já estava conclama-
do para a luta, a Justiça decidiu, em favor da empresa, 
“interditar” os líderes do manifesto, ameaçando-os de 
multa de mil reais por descumprimento e desencade-
amento criminal. Os camaradas do PSOL Guto e Luis 
Carlos, que estão na luta há mais de 8 anos contra a 
cobrança de pedágio, foram os primeiros a receber a 
notificação e a ameaça por parte da Justiça. Mesmo 
assim, o povo foi à rua e liberou a população do paga-
mento de pedágio, com a abertura das cancelas, das 
18h às 23h30min.

Apesar da justeza da manifestação, a BM e os 
oficiais de justiça de Viamão tentaram invadir o assen-
tamento Águas Claras (MST), que fica ao lado da praça 
de pedágio, para intimidar e notificar nossos companhei-
ros, do PSOL e do MST. Mesmo com a advertência da 
coordenação do movimento para que as “autoridades” 

não invadissem o espaço do assentamento, a BM e 
os oficiais preferiram o confronto, partindo assim para 
o uso da violência contra os manifestantes, o que re-
sultou em 3 pessoas feridas.

Quero, portanto, manifestar meu veemente pro-
testo contra a violência e a truculência desferida pela 
BM e oficiais de justiça aos manifestantes e, por fim, 
reiterar minha solidariedade e meu apoio e do meu 
partido, o PSOL, à luta da população de Viamão con-
tra o abuso desse pedágio.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, tive a honra de receber em meu gabinete 
parlamentar o exemplar do relatório O Brasil contra a 
Pirataria, documento elaborado pelo Conselho Nacional 
de Combate à Pirataria e Delitos contra a Proprieda-
de Intelectual – CNCP, do Ministério da Justiça, que 
tem como objetivo demonstrar os esforços empreen-
didos pelos órgãos públicos das diversas esferas da 
administração e pelas entidades civis organizadas no 
combate à pirataria.

O relatório aponta que já foram alcançados re-
sultados, em virtude do grande número de apreensões 
realizadas pela Receita Federal do Brasil e as Polícias 
Federal e Rodoviária Federal.

O Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita 
Federal – SINDIRECEITA, inclusive, disponibilizou 
no segundo trimestre de 2005, na revista intitulada 
Tributos, matéria referente à pirataria, oportunidade 
em que publicou entrevista realizada com o Sr. Luiz 
Paulo Barreto, Secretário-Executivo do Ministério da 
Justiça e Presidente do Conselho Nacional de Com-
bate à Pirataria, que certificou “estar visível em todo 
o Brasil o excelente trabalho que vem sendo realizado 
pelo Governo”. Reafirmou ainda que “o Brasil mudou o 
foco e passou a combater com a mesma ênfase com 
que combate outros crimes a princípio vistos como de 
maior potencial ofensivo”.

Porém, não basta apenas o trabalho dos órgãos 
públicos. Deve-se somar a essa iniciativa a conscien-
tização da população no sentido de coibir o consumo 
de produtos piratas.

Campanhas do Governo Federal são lançadas 
com freqüência, apontando as desvantagens do con-
sumo de produtos pirateados, que prejudicam o Go-
verno e os setores industriais e, dessa forma, afetam 
também, diretamente, a população.

Nesse sentido, o combate à pirataria no Brasil 
tornou-se uma realidade como política pública, com 
atuação nas diversas áreas, legislativa, institucional, 
repressiva, educacional e internacional.



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01823 

O Sr. Luiz Paulo Barreto, Secretário-Executivo do 
Ministério da Justiça, ainda na entrevista para a revis-
ta do SINDIRECEITA, afirmou que o consumidor deve 
estar ciente de que “muitos produtos piratas expõem a 
saúde do consumidor a risco, como é o caso de falsifica-
ções de remédios, óculos, tênis, peças de automóveis”. 
Informa-nos também sobre os CDs e DVDs piratas. “Ao 
comprá-los, o consumidor está alimentando a mesma 
máfia que coloca a droga e a arma no Brasil”.

A Câmara dos Deputados, atenta a este tema, 
criou a CPI da Pirataria, que encerrou seus trabalhos 
em agosto de 2004, com a apresentação de seu rela-
tório final, onde divulgou quais os principais tipos de 
crimes de pirataria e os resultados alcançados com a 
instalação da Comissão de Inquérito.

Em 9 de junho de 2005, foi realizado o 1º Semi-
nário Internacional “Combate Estratégico ao Contra-
bando e à Pirataria – Uma abordagem integrada”, o 
evento foi uma promoção do Sindicato Nacional dos 
Técnicos da Receita Federal – SINDIRECEITA e teve 
o apoio da Câmara dos Deputados, da Frente Parla-
mentar de Combate à Pirataria e à Sonegação Fiscal, 
da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul e do 
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos 
contra a Propriedade Intelectual.

É importante destacar para a população que o 
produto pirata não gera emprego e, portanto, não gera 
renda. Para permitir ao consumidor melhor identificação 
do produto original, foi lançado o selo de controle para 
obras fonográficas e audiovisuais, com o intuito de con-
trolar a produção e a importação desses produtos.

No relatório da CPI da Pirataria, encontramos a 
definição do que é pirataria, que julgo relevante divul-
gar ao consumidor, para que se conscientize de que 
combater o produto pirata é colaborar por um País 
melhor. Pirataria tem um “significado amplo e grave 
e poderia ser resumido à idéia de todo produto falsi-
ficado com vistas a ocupar o lugar do verdadeiro no 
mercado, burlando o fisco e produzindo prejuízos ma-
teriais e morais a terceiros”. Trata-se “de contrabando 
e falsificação de produtos, vez que tais condutas, entre 
outras, pilham o patrimônio do legítimo proprietário da 
mercadoria, prejudicam o Estado e a população com 
a evasão fiscal”.

Encerro este breve pronunciamento parabeni-
zando o Ministério da Justiça, pela iniciativa da ela-
boração do relatório O Brasil contra a Pirataria, o 
Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal 
– SINDIRECEITA, pelo espaço dedicado ao tema na 
revista Tributos, e todos os cidadãos que colaboram 
para o combate à pirataria.

Era o que tinha a dizer.

O SR. RICARTE DE FREITAS (PTB-MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Estado de Mato Grosso enfrenta 
hoje grande crise no sistema de transporte escolar 
da rede pública.

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacio-
nal, foi alterada pela Lei nº 10.709, de 31 de julho de 
2003, que incumbiu aos Estados, aos Municípios e ao 
Distrito Federal a obrigação de assumir o transporte 
escolar dos alunos de suas respectivas redes de ensino 
público. Essa medida representa, na prática, mais um 
ônus para os Municípios, a exemplo do que já ocorrera 
nos setores de saúde e segurança.

Por se tratar de um Estado que tem sua econo-
mia predominantemente baseada na agropecuária, 
Mato Grosso ainda concentra uma grande parcela de 
sua população na zona rural. Conseqüentemente, os 
custos para a realização de tão nobre e imprescindível 
ação social são extremamente elevados, configuran-
do-se mesmo insustentáveis para os poderes estadual 
e municipal.

Nossa preocupação com o transporte escolar 
rural é pertinente. Os repasses federais têm sido in-
significantes, diante de uma demanda sempre cres-
cente das escolas de Mato Grosso. Dos 10,8 milhões 
investidos no transporte escolar pelo Governo de Mato 
Grosso, no exercício financeiro de 2004, por exemplo, 
o Governo Federal repassou apenas 1,2 milhões, por 
intermédio do Programa Nacional do Transporte Es-
colar (PNATE). Ou seja, menos de 10%. É bom lem-
brar que a parte transferida da União aos Municípios 
também foi insuficiente, gerando, do mesmo modo, di-
ficuldades financeiras para o cumprimento das novas 
obrigações previstas.

Um detalhe perverso dessa realidade é que as 
transferências federais foram realizadas nos ester-
tores de dezembro. Mais precisamente nos dias 29 
e 30 de dezembro de 2004, agravando ainda mais o 
quadro dramático vivenciado pela constante falta de 
verbas públicas.

Mato Grosso, diante da grave crise do setor do 
agronegócio, que vem ocasionando um significativo 
decréscimo no recolhimento recursos, em breve não 
terá condições de arcar com as despesas do transpor-
te escolar. O fardo, que hoje já é pesado, tornar-se-á, 
ao longo do tempo, impossível de ser suportado pelos 
gestores públicos municipais e estaduais.

A realidade de muitos Municípios já é preocu-
pante, pois grande parte deles não tem condições de 
bancar sua parcela nesse processo. E o Estado, cer-
tamente, será obrigado a redimensionar esses gastos, 
em função da aguda crise que se avizinha.
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A situação do transporte escolar hoje em Mato 
Grosso, repito, é gravíssima. A União precisa discu-
tir melhor o assunto, para considerar, de um lado, a 
retração do desenvolvimento produtivo de algumas 
regiões, que fatalmente reflete nas arrecadações dos 
cofres públicos e, de outro, os crescentes custos de 
serviços e combustíveis que incidem diretamente so-
bre o transporte escolar.

Em muitos Municípios mato-grossenses o valor 
transferido para esse segmento foi menor do que o 
montante destinado para a confecção das apostilas e 
material usado na coleta de dados sobre o transporte 
escolar. Além disso, a lei imposta pelo Governo Federal 
não levou em consideração outra questão particular a 
alguns Estados, como Mato Grosso: a grande exten-
são territorial. A título de exemplificação, existem Pre-
feituras que estão buscando os alunos a mais de 200 
quilômetros para trazê-los até a escola, obrigando-os 
a ficar de 5 a 6 horas por dia dentro dos ônibus. 

O que fazer? Como evitar que o sistema entre 
em colapso? Mudar o arcabouço jurídico que respalda 
e torna obrigatório o transporte escolar? 

Esse problema precisa ser resolvido em caráter 
emergencial. 

Incentivar o debate em todos os níveis e cobrar 
ações mais efetivas por parte do Governo Federal será 
fundamental. Não podemos mais aceitar as condições 
impostas pela União que não consideram as especi-
ficidades locais.

Nesse sentido, o Governo do Estado de Mato 
Grosso e seus Municípios estão fazendo a lição de 
casa. Agora mesmo, a Secretaria de Estado de Edu-
cação, em parceria com a Associação Mato-grossense 
dos Municípios (AMM) e o Ministério Público Estadual, 
estão discutindo a normatização da citada lei, com o 
objetivo de cumpri-la, entretanto, sem inviabilizar as 
finanças públicas. É uma árdua tarefa. Sabemos que 
sem um apoio maior ou sem alterações no texto legal 
hoje em vigência será impossível cumprir essa missão 
com a qualidade esperada.

Para realizar essa ação foi composto um grupo de 
trabalho que está estudando os números do transporte 
escolar rural. Um dos objetivos é estabelecer critérios, 
tais como fixar limite máximo de quilômetros rodados e 
de tempo que o aluno deve permanecer no ônibus.

Além disso, o Governo do Estado está realizan-
do um estudo completo que visa identificar todos os 
dados do transporte escolar, em cada um dos 141 
Municípios do Estado. A idéia é saber exatamente os 
números desse serviço: total de alunos transportados 
(tanto da rede estadual como dos Municípios, as linhas 
existentes, quilômetros rodados, os gargalos do siste-
ma, valor do combustível, etc.)

Por isso precisamos de mais ação do Governo Fe-
deral, o que inclui investimentos e suporte logístico aos 
Municípios. Para cobrar mais atenção da União neste 
sentido, Secretários de Estado de Educação de todo 
o País estarão, no dia 13 de dezembro, reunidos com 
o Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, Senador Paulo Paim. 

Deixo aqui meu apelo aos nobres pares, no senti-
do de unirmos forças em busca de soluções para esse 
problema, que está acima das divergências político-par-
tidárias e atinge todos os Estados e Municípios brasi-
leiros, indistintamente, com sérios riscos de inviabilizar 
todos os esforços que a Nação vem empreendendo 
para concretizar seu sonho de propiciar educação a 
todos os brasileiros. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Pas-

sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Marcos de 
Jesus. S.Exa. dispõe de 25 minutos para o seu pro-
nunciamento.

O SR. MARCOS DE JESUS (PFL-PE. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
estamos vivenciando uma situação política tremenda-
mente delicada. Em todos os cantos do País, o assunto 
está sendo comentado, dando-nos a sensação de que 
esquecemos de outros fatos até mais importantes que 
os de natureza política.

Os dados da economia, os problemas educa-
cionais, os grandes índices de violência, enfim, a vida 
continua mesmo diante de tantas surpresas no cam-
po político.

Hoje aproveito o tempo a mim disponibilizado 
para falar de 2 assuntos que, a meu ver, vêm atingindo 
a maioria da população brasileira: os aumentos cons-
tantes das tarifas dos serviços essenciais e a violência 
contra a mulher. 

Tanto a população quanto várias entidades de 
classes representativas dos diversos setores produ-
tivos do País têm sido instadas a reagir e a protestar 
contra os aumentos abusivos que vêm sendo perpe-
trados na economia. 

Esses acréscimos estão na direção inversa da 
perspectiva de aumento da produtividade e da com-
petitividade, únicos caminhos capazes de promover o 
desenvolvimento sustentado do País.

E quem mais sofre é o consumidor e o trabalha-
dor brasileiro. Por exemplo, em maio deste ano, 71,5% 
dos empresários de Pernambuco ficaram apreensivos 
com o reajuste da energia no Estado, pois tinham cer-
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teza de que não conseguiriam repassar um só ponto 
percentual do aumento a seus clientes diretos. 

Em Pernambuco, foi realizado levantamento com 
1.476 empresas, de variados segmentos produtivos. Em 
41% dos casos foi assinalada a promoção de demissões 
para compensar a alta dos custos da energia.

É inevitável: o reajuste das tarifas públicas sempre 
reduz a competitividade das empresas, desestimula a 
expansão e afeta as vendas internas e externas.

Sr. Presidente, inúmeras avaliações já foram feitas 
com relação ao comportamento das tarifas de energia, 
visando contribuir com a discussão dos reflexos da polí-
tica tarifária sobre a população brasileira, principalmente 
após o Plano Real. E se percebe que as tarifas para o 
consumidor residencial tiveram aumento bem maior do 
que para o consumidor industrial e comercial, as quais 
vêm se mantendo alinhadas com a inflação.

Todos sabemos que os aumentos são necessários 
para o financiamento das atividades do setor elétrico e 
o atendimento das demandas geradas pelo processo 
de desenvolvimento econômico e social, mas não po-
demos permitir que a população tenha de arcar com 
a maior parte desses custos. 

Já em 2005, a trajetória de aumentos desalinha-
dos das tarifas de energia elétrica continua a comprome-
ter a saúde da atividade econômica. E esse fenômeno 
de desencontro de preços relativos vem acontecendo 
de forma extrema, pois a variação dos índices de preço 
no Brasil no ano passado foi, em média, substancial-
mente inferior à deste ano.

Em muitos Estados, Sr. Presidente, as atividades 
produtivas já são fragilizadas pelo ambiente econômi-
co e foram prejudicadas ainda mais, principalmente na 
oferta de produtos, com o aumento da energia elétrica, 
insumo que tem peso expressivo na composição dos 
custos de produção. 

Como pernambucano, sei que em meu Estado 
uma das causas do problema é o preço pelo qual a 
CELPE compra energia da TERMOPERNAMBUCO. 
Várias sugestões foram dadas para que esse imbróglio 
seja definitivamente resolvido, entre elas a transforma-
ção da TERMOPERNAMBUCO numa usina de reserva 
nacional, gerando energia quando as hidrelétricas não 
tiverem capacidade de atender à demanda.

Tenho certeza de que o Governo de Pernambu-
co tudo fará para reverter os gastos com a compra da 
energia. Assim, os pernambucanos estarão futuramente 
livres desses aumentos.

Torço para que a CELPE utilize todos os instru-
mentos legais à sua disposição para reduzir prejuízos 
e continue seguindo os índices nacional e internacio-
nal de perdas, evitando assim transferência do ônus 
para o consumidor. 

Sr. Presidente, várias questões de alguma forma 
interferem no preço da tarifa de energia, por exemplo, 
o subsídio para os consumidores de baixa renda. Há 
que se buscar recursos em outras fontes, sobretudo 
no âmbito dos fundos sociais, que venham a ameni-
zar tal situação.

Outra tarifa que tem enfurecido milhões de con-
sumidores é a da telefonia fixa e móvel. As reclama-
ções são as mais variadas; os casos são absurdos. Os 
aumentos são verdadeiramente extorsivos.

Os índices de aumento não dizem respeito à vida 
do consumidor. O IGP-DI, por exemplo, não pode regu-
lar as tarifas de serviços essenciais, como tem ocor-
rido com a telefonia. Os reajustes aplicados têm sido 
sistematicamente acima da inflação medida no varejo. 
E reajustes acima da inflação, mesmo que parcelados, 
são inaceitáveis. Quando isso acontece, o consumidor 
empobrece, o orçamento das famílias torna-se de-
sequilibrado e muitos são excluídos desses serviços 
considerados essenciais.

Por falar nisso, um “serviço” que vem sendo co-
brado há anos dos consumidores é a chamada assi-
natura básica. Muito se tentou acabar de vez com ela. 
No entanto, o sucesso não foi alcançado. 

Recentemente, a Agência Nacional de Telecomu-
nicações – ANATEL conseguiu na Justiça cassar uma 
liminar que proibia a cobrança da assinatura básica. 

Primeiramente, o Juiz Charles Frazão de Moraes 
determinou a suspensão da cobrança da assinatura 
básica mensal da telefonia fixa em todo o País. A ANA-
TEL chegou a notificar as concessionárias para que 
suspendessem a cobrança da assinatura.

Porém, a esperança do consumidor de ficar livre 
da taxa de assinatura, que custa hoje em torno de 40 
reais, durou pouco: apenas 3 dias. A ANATEL conse-
guiu cassar a liminar, que, infelizmente, não chegou a 
ter efeito prático para os consumidores. A Telefônica 
e a Telemar não chegaram a ser notificadas. A Brasil 
Telecom, embora notificada, não chegou a suspen-
der a cobrança, pois aguardava orientação oficial da 
agência reguladora. 

A liminar contra a cobrança havia sido consegui-
da na 2ª Vara da Justiça Federal de Brasília a pedido 
do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que 
não desanima e permanece lutando. Quero parabeni-
zar todos os que labutam nesse instituto pelo brilhante 
trabalho que desenvolvem, pela coragem e determina-
ção em defesa do consumidor brasileiro. 

O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me concede 
o aparte?

O SR. MARCOS DE JESUS – Ouço V.Exa. com 
prazer.
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O Sr. Mauro Benevides – No momento em que 
V.Exa. se reporta a todos esses temas intrinsecamente 
vinculados ao interesse popular, no que diz respeito 
às comunicações, esta Casa ouviu há poucos dias 
depoimento do Ministro das Comunicações, Senador 
Hélio Costa, quando apresentou uma série de suges-
tões por cuja concretização se empenharia enquanto 
estivesse à frente daquele Ministério. Como V.Exa. 
aborda esta temática e o debate com o Ministro foi 
muito recente, remeterei a V.Exa., para adicionar ao 
seu brilhante discurso desta tarde, esses dados, que 
podem ser extraídos da recente explanação feita nas 
Comissões da Casa pelo Ministro Hélio Costa. Será 
mais uma contribuição para lastrear o profundo racio-
cínio de V.Exa., que se identifica não apenas com a 
questão da energia, mas também com a da telefonia 
em nosso País. Cumprimentos a V.Exa. pelo oportuno 
pronunciamento. 

O SR. MARCOS DE JESUS – Obrigado, Exmo. 
Sr. Deputado Mauro Benevides, grande cearense. Peço 
à Mesa que anexe ao meu pronunciamento as palavras 
de V.Exa., que só fazem abrilhantar as que hoje tenho 
a oportunidade de proferir neste plenário.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o ganho 
líquido das empresas de telefonia no Brasil realmente 
é bem gordo. O Grupo Telemar, por exemplo, em 2004, 
lucrou em torno de R$751 milhões, um avanço de 253%. 
Repito: 253%! Resultado alavancado pela forte expan-
são dos clientes no negócio da telefonia móvel.

A questão da telefonia celular é outro nó na gar-
ganta de muitos consumidores. Na hora da compra, 
parece ser tudo muito fácil. Ganham-se muitos crédi-
tos, minutos grátis etc., mas quando se vai fazer uso 
do serviço a realidade vem à tona.

O minuto cobrado pelas ligações efetuadas nos 
telefones a cartão é caríssimo, chega próximo a 2 re-
ais, o que nos leva a gastar muito mais. Quando se 
vai de um Estado para outro que não tem a mesma 
operadora, a cobrança é ainda mais abusiva. Paga-se 
para realizar e receber chamadas. As tarifas realmente 
furam o bolso do consumidor, do tão sofrido trabalha-
dor brasileiro.

As reclamações pelos serviços prestados já são 
do conhecimento de todos. Até um ranking foi divul-
gado. Mesmo assim, ainda se tem muito a fazer e a 
melhorar.

Para finalizar este primeiro trecho do discurso, 
creio que existe a possibilidade de alterar os contratos 
celebrados com a Administração Pública, tanto unila-
teralmente quanto por acordo entre as partes. 

O equilíbrio econômico-financeiro das concessio-
nárias não pode ser obtido às custas doe desequilíbrio 

do orçamento de nossas famílias, numa cruel transfe-
rência de renda da sociedade para as empresas.

Não é à toa a disposição do Código de Defesa 
do Consumidor, que, em seu art. 6º, consagra como 
direito básico a modificação das cláusulas contratuais 
que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 
revisão em razão de fatos supervenientes que as tor-
nem excessivamente onerosas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, compete 
às autoridades zelar pela relação entre consumidores 
e empresas. Contratos devem ser preservados desde 
que não contenham cláusulas injustas, nem estejam 
acima dos direitos dos consumidores.

Exmo . Sr. Presidente, Deputado Givaldo Ca-
rimbão, grande alagoano que tem prestado relevante 
serviço a Alagoas e ao Brasil, o nosso povo, os nossos 
trabalhadores têm sofrido com esses aumentos abusi-
vos. E toda essa confusão na política nacional desviou 
nossa atenção. São casos terríveis, com os quais não 
podemos concordar. 

Aproveitando esta oportunidade – esperamos uma 
eternidade para falar no Grande Expediente, especial-
mente na quarta-feira -, abordarei outro assunto. 

Quero referir-me a um verdadeiro absurdo que 
tem ocorrido no Brasil: a violência contra a mulher. Pa-
rece-me que os homens que espancam as esposas 
não tiveram mãe, foram gerados numa proveta. 

Para não tomar o tempo do ilustre amigo e com-
panheiro Nelson Marquezelli, que já está pronto para 
fazer o seu discurso, serei breve. 

É lastimável que mal tenha começado o ano de 
2006 e Pernambuco, o meu Estado, já tenha registrado 
o assassinato de 17 mulheres. É estarrecedor!

Entra ano, sai ano, as mulheres continuam so-
frendo com a maldita violência: facadas, socos, tiros, 
espancamentos, violência sexual, agressão moral e 
psicológica – esta dói demais, Sr. Presidente. 

No Brasil, a cada 15 segundos uma mulher é es-
pancada. Setenta por cento dessas agressões ocor-
rem no ambiente familiar e independem da idade, do 
grau de estudo, da etnia, da condição social e cultural. 
Acontece com todas.

O homem é o único animal que se diferencia dos 
demais por agredir suas fêmeas. Parece esquecer que 
apanhar dói, ser desprezado, também, e causa na alma 
uma profunda amargura.

A violência contra a mulher ainda é oculta, não 
registrada, pois ocorre numa relação afetiva muito es-
treita, tornando difícil sua eliminação. 

Em muitos Estados funcionam as Delegacias da 
Mulher com o objetivo de proporcionar às agredidas 
atendimento especializado. Isso talvez explique, mais 
que qualquer outro fator social, o aumento do número 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01827 

de queixas que revelam escoriações, queimaduras, 
rupturas de tímpano, perfurações na pele e tantos ou-
tros ferimentos. Essas unidades têm alcançado bons 
resultados, embora sua implantação tenha sido recusa-
da em várias cidades do interior por ainda persistirem 
os costumes e os valores tradicionais.

A mulher brasileira é uma heroína. Além de sofrer 
violências comuns, como a miséria, o desemprego e 
os baixos salários, é a maior vítima de abusos sexu-
ais do mundo. 

A mulher tem uma carga de responsabilidade 
imensa. Trabalha o dia todo e à noite cuida da casa, 
dos filhos e do marido. Ainda precisa estar com boa 
aparência e manter a forma física, para não sofrer ain-
da mais discriminação.

Sr. Presidente, no dia 24 de novembro próximo 
passado, comemorou-se o Dia Internacional da Não-
Violência Contra a Mulher. Lamentavelmente, em Per-
nambuco pouco se comemorou. Talvez por ter sido 
divulgada, na época, notícia triste e desabonadora: 
de acordo com pesquisa da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), 34% das mulheres que residem no Es-
tado já foram vítimas de violência doméstica.

Apesar das várias conquistas recentes dos mo-
vimentos feministas, houve tentativas de explicação 
para esse percentual. Alguns alegam que o machismo 
predominou de tal forma no Estado, como em todo o 
Nordeste, que isso se reflete até hoje no interior de 
nossos lares. Para outros, o ataque físico à mulher 
constitui apenas uma das faces da violência que tem 
tomado conta do País nos últimos anos.

Finalizando , Sr. Presidente, a violência contra a 
mulher é inexplicável. É preciso mudar a mentalidade 
masculina e mostrar que a mulher é a presença mais 
generosa e mais sensível ao longo de toda a nossa 
vida. Repito, ilustre Deputada Telma: parece que esses 
homens foram feitos numa proveta, pois esqueceram 
a sensibilidade, a delicadeza feminina. 

Algumas pesquisas mostram que o cérebro da 
mulher é menor que o do homem e tem menos neu-
rônios. Independentemente disso, Deputada Telma, a 
mulher faz qualquer trabalho com a mesma compe-
tência e a mesma capacidade. 

Ouço, com prazer, a nobre Deputada Telma de 
Souza.

A Sra. Telma de Souza – Caro colega, V.Exa. 
discorre sobre a mulher com o olhar de um homem 
moderno, que não se envergonha da sua sensibilida-
de e solidariedade. Como mulher, sofro preconceitos, 
violência e, principalmente, desrespeito, numa socie-
dade em que a relação de poder ainda é masculina. 
V.Exa. está coberto de razão. Nesse aspecto, V.Exa., 
da Oposição, e eu, do Governo, estamos juntos para 

construir um mundo melhor. Nesta semana, o Chile 
elegeu uma Presidenta perseguida pela ditadura, e 
que sofreu tortura junto com a mãe e teve o pai general 
assassinado. Formada no exterior, voltou para cumprir 
sua missão patriótica de compartilhar seu aprendizado 
com seus conterrâneos, foi Ministra da Saúde e Minis-
tra da Defesa. Quero louvar a sensibilidade de V.Exa., 
Deputado. Toda vez que um homem percebe a con-
dição feminina contribui para a harmonia do universo. 
Agradeço a V.Exa. as palavras em nome de todas as 
Deputadas, Senadoras, funcionárias e mulheres anôni-
mas do País e do planeta. Quanto mais conseguirmos 
garantir direitos humanos – ao homem e à mulher -, 
mais haverá democracia e qualidade de vida. 

O SR. MARCOS DE JESUS – Obrigado, Sra. 
Deputada. Peço ao nosso Presidente que incorpore as 
palavras da ilustre Deputada Telma de Souza ao meu 
pronunciamento, pois vão abrilhantá-lo.

A Sra. Telma de Souza – Muito obrigada, Depu-
tado.

O SR. MARCOS DE JESUS – Ilustre Deputada, 
sinto-me honrado com o aparte de V.Exa. 

Minha mãe, minha sogra, minha irmã e minhas 
muitas amigas são maravilhosas. Quando exercia outra 
profissão, fui, durante 2 anos, por um homem. Todas as 
vezes em que solicitava uma palavra com o chefe, ele 
me pedia que esperasse um pouco e não me atendia. 
Eu tinha de insistir no outro dia.

Durante 25 anos, fui chefiado por mulheres – te-
nho o maior orgulho em dizer isto – no cargo de Au-
xiliar de Enfermagem num hospital. Ao término de 
qualquer reunião, estavam à minha disposição ou me 
procuravam para conversar. É importante esse respei-
to, esse carinho.

A Sra. Telma de Souza – Só para fazer uma pe-
quena brincadeira, V.Exa. é duplamente abençoado: pri-
meiro, por fazer essa saudação às mulheres; segundo, 
por ser de Pernambuco. Na Brasília Teimosa, em Recife, 
podemos comer uma moqueca de siri mole...

O SR. MARCOS DE JESUS – Que é uma de-
lícia!

A Sra. Telma de Souza – ...que não existe em 
nenhum outro lugar. Com certeza, feita por mulheres, 
com ajuda dos homens que lá trabalham. Obrigada, 
Deputado.

O SR. MARCOS DE JESUS – Para finalizar, 
lembro que as mulheres da cidade de Tejucupapo, em 
Pernambuco, expulsaram o exército mais bem armado 
e mais bem preparado com pás, enxadas, picaretas e 
solução de pimenta-malagueta. Nenhum outro exército 
o conseguiu com tanta capacidade, com tanta coragem 
quanto aquelas mulheres.



01828 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

Que Deus abençoe as mulheres, os trabalhado-
res, toda a população brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Está 
inscrito para o Grande Expediente nosso companheiro 
Nelson Marquezelli. Enquanto S.Exa. chega à tribuna, 
falarão, pela ordem, os companheiros Carlos Dunga 
e Marcelo Teixeira. 

O SR. CARLOS DUNGA (PTB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumprimento 
o nadador paraibano Kaio Márcio, que ontem conquistou 
mais uma medalha de ouro nos 50 metros borboleta, 
na quarta etapa da Copa do Mundo de Natação, em 
Estocolmo, na Suécia.

Por esse brilhante resultado, envio ao nadador 
Kaio Márcio e a seus familiares meus sinceros para-
béns e votos de mais vitórias em sua trajetória pro-
fissional.

Toda a Paraíba se orgulha dessa grande con-
quista.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Tem 

a palavra, pela ordem, o nobre Deputado Marcelo 
Teixeira.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PSDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje 
será realizado o vôo inaugural Madri-Fortaleza. A rota 
será mantida com freqüência semanal pela Air Madrid, 
o que certamente criará mais condições para o cres-
cimento do turismo no Estado, já que nossa Capital 
atrai uma imensidão de turistas.

Parabenizo o Governador Lúcio Alcântara pelo 
empenho e pela atenção que tem dado ao turismo no 
Estado do Ceará.

O SR. ADEMIR CAMILO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ADEMIR CAMILO (PDT-MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no último dia 13 de janeiro, o Município de 
Almenara completou 68 anos de emancipação política 
e administrativa, data festivamente comemorada pelos 
almenarenses e, especialmente, pela atual adminis-
tração, com destaque para o seu Prefeito, Dr. Carlos 
Novaes. Essa euforia se justifica pelas dificuldades 
que marcaram a emancipação e pela importância que 
o Município alcançou no contexto mineiro.

Para registrar esse acontecimento, permitimo-nos 
reproduzir discurso proferido pelo Sr. Clemente Costa, 
naquela ocasião, que sintetiza o sentimento do povo 
da nossa querida Almenara. 

“Almenara, são 68 anos que estamos a comemo-
rar, que, garantida desde a expedição do Dec. De 13 

de janeiro de 1938, do ilustre e então Governador do 
Estado de Minas Gerais, Dr. Benedito Valadares.

Tais são hoje as facilidades com que se criam 
municípios no estado, com elevação à essa nobre 
categoria, de Distritos importantes, que a história de 
nossa emancipação política, em todo o seu brilhante 
conteúdo, chega a ser descurada em sua descrição, 
quase sempre omissa dos detalhes heróicos que mar-
caram a sua conquista, durante os acidentados anos 
que a precederam.

O desligamento do nosso município dos laços que 
o reuniam à nossa Matriz, sediada em Jequitinhonha, 
não se fez pacificamente, como fruto de prova de sua 
capacidade ascensional necessitou-se de mais esforço 
para que o então distrito de ‘São João do Vigia’ pas-
sasse a gerir os seus destinos, ou, que o seu próprio 
foro político administrativo fosse entregue aos seus 
denodados habitantes, unidos em um estado de quase 
revolução armada nesse grande objetivo.

Aparentemente, a redação simplista do Decreto 
emancipatório, estuário das aspirações políticas que 
animaram os ‘Vigienses’, como se conheciam naque-
la época os nossos cidadãos, não é fiel espelho da 
ambiência permanentemente conturbada, dentro da 
qual se apresentava a intransferível necessidade de 
ser então Distrito de São João do Vigia emancipado 
politicamente, para cuidar de si mesmo, traçar o seu 
próprio rumo, criar o seu progresso, impor a sua pró-
pria ordem, administrar, afinal, com a aplicação de seus 
ricos recursos, o bem estar do seu povo.

Ninguém, por exemplo, seria capaz de hoje des-
crever o ponto de ebulição que contaminou de civismo 
um espetacular comício na pracinha da Matriz, lá no 
morro, realizado no dia 21 de novembro de 1937, ‘que 
teve por fim levar a efeito uma magnífica propaganda 
pela emancipação de Vigia’, conforme assinalado na 
edição de o Vigia, de 22 daquele mesmo mês e ano, 
e durante o qual falaram sobre as aspirações da po-
pulação vigiense, o saudoso Dr. Hélio Guimarães, a 
estimada, senhorita àquela época Helita Nascimento, 
o nosso estimado Agenor Nascimento o saudoso João 
Gordo da Fonseca, entre outros, valendo lembrar aqui 
e nesta hora, o importante trecho do discurso de Dr. 
Hélio Guimarães, que deixa transparecer o grau de he-
roísmo que se emprestou ao acontecimento e o modo 
pelo qual era este entendido: ‘É chegado o momento, 
vigienses, de partirmos os grilhões que nos aferroam 
à Jequitinhonha, conseguindo a almejada liberdade’.

Ela veio afinal, a 13 de janeiro e, a 6 de março 
instalava-se o nosso município, com a posse do seu pri-
meiro prefeito, Benedito Barbosa Canabrava, e o início 
de uma era de fecundas e importantes realizações.
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Entre outros filhos de Almenara, que atuaram 
com Prefeito o registro memorável do saudoso Exu-
pério Cangussú o popular peperinho, recentemente 
chamado ao oriente eterno, o saudoso, competente 
que também, marcou época no progresso e na histó-
ria de Almenara o saudoso Dr. Cândido Mares Neto, 
e por fim outros grandes administradores que de ou-
tras plagas aportaram em Almenara para aqui com o 
mesmo espírito de trabalho e progresso fincar raízes 
como o Dr. Chaue Chequer , e por último um destaque 
especial a este que também escolheu Almenara para 
morar, constituindo família, trabalhar, com o mesmo 
espírito de progresso, que mesmo encontrando Al-
menara-Prefeitura esfacelada, sucateada , que mes-
mo sem a participação, até a presente data, ou seja 
um ano de governo, sem a participação do Governo 
do estado ou da União, vem saneando a máquina pú-
blica (Prefeitura), com grande perspectiva de um ano 
de 2006 de grandes realizações, tirando Almenara do 
marasmo em que vivia, este incansável e operoso que 
também entrará na história de Almenara que é o Dr. 
Carlos Novaes.

A você Dr. Carlos, nós os verdadeiros almenaren-
ses quer sejam por nascimento, quer sejam por opção 
em morar, em trabalhar, constituir família, hoje senti-
mos honrados pela sua magnífica atitude em retornar 
o Paço Municipal para sua origem, isto é, a sua parte 
Administrativa para o centro da nossa cidade, pois é 
aqui que em 1938, ela iniciou. É uma atitude louvável, 
é uma atitude histórica de um verdadeiro almenarense 
por opção, e, que os demais almenarenses, também, 
ficarão com orgulho e satisfação eternamente agrade-
cidos. Parabéns, Obrigado.”

Gostaríamos, Sr. Presidente, que este nosso re-
gistro fosse divulgado em todos os meios de comuni-
cação desta Casa. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Givaldo Carimbão) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Nelson Marquezelli, 
que dispõe de 25 minutos.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nesta tarde, cum-
primento vários amigos do Congresso Nacional. Hoje 
resolveremos muitas matérias importantes para o nos-
so País. 

A grande discussão que se travará nesta Casa 
diz respeito à redução do recesso de 90 dias. O que 
é recesso? A mídia tem passado à opinião pública, à 
população brasileira a idéia de que recesso são férias, 
o que não corresponde à realidade. 

Trouxe a esta Casa o Novo Aurélio para ler aos 
Parlamentares e ao País a definição de recesso: “sus-
pensão temporária das atividades do Legislativo e do 

Judiciário”. Não se trata apenas do Legislativo, mas 
também do Judiciário.

Tive a oportunidade de pesquisar com certa fa-
cilidade, uma vez que por meio da informática se vi-
sita o mundo todo, se somente o Brasil tinha recesso 
de 90 dias.

Gostaria que tomasse conhecimento do que vou 
dizer o nosso companheiro Alexandre Garcia, da Rede 
Globo, a quem muito admiro, e toda a imprensa, que é 
fundamental para a democracia. Isso me faz lembrar de 
tempos atrás, quando eu lutava para que os jornalistas 
tivessem o microfone e a caneta que têm hoje.

Recesso de 90 dias não são férias de 90 dias.
Aliás , estou preparando projeto de lei a ser en-

caminhado à Mesa para que a Casa regulamente 
e discrimine, no recesso, o período de férias que o 
Parlamentar pode ter. Minha família, meus filhos e 
meus netos têm de saber qual a disponibilidade do 
avô Deputado; quando poderão ser usufruídos os 30 
dias de férias a que todos trabalhadores têm direito, e 
a que também quero ter.

Afirmei em entrevista que nós, Deputados, éramos 
diferentes, porque a contratação de um Parlamentar 
não ocorre da mesma forma que a do servidor público, 
por concurso ou nomeação, ou a dos outros trabalha-
dores, de acordo com a CLT.

A contratação de um Parlamentar passa por al-
gumas exigências: poder votar e ser votado, ter título 
de eleitor, inscrever-se em partido reconhecido pela 
legislação brasileira e por ele ser escolhido como can-
didato. Essa é a diferença. Cumprido esse preâmbulo, 
sai pelo Estado, de região em região, fazendo cam-
panha política, como eu faço, sem dar camiseta, sem 
comprar voto, sem distribuir cesta básica, sem pintar 
muro, sem colocar outdoors, usando apenas os 5 “s” 
que sempre prego em minhas palestras: sola de sapato, 
saliva, suor, sorriso e seriedade nas propostas. 

Cheguei às propostas. Vão-se apresentar pro-
postas. Em 90 dias – é a duração do recesso, que 
querem reduzir para 45 – elas são apresentadas. O 
eleitor que vai nos “contratar” – entre aspas -, entra, 
das 8 às 17 horas, numa cabinezinha em que não en-
tram 2, mas um por vez. Ele leva a colinha no bolso 
ou decora o nosso número e nos contrata. O meu é 
1.434, há 4 mandatos. 

Votação em ascendência: no último pleito, foram 
precisos 90 mil companheiros para que eu pudesse 
voltar à Casa. E, durante 4 anos, eles assistem à TV 
Câmara, às reportagens, estão em contato com o 
meu gabinete. Além disso, me recebem no recesso, 
cobram-me as promessas feitas em campanha e, ao 
mesmo tempo, me colocam na mão envelopes do asilo, 
do orfanato, da Santa Casa, da creche, do Prefeito, a 
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fim de que eu traga suas reivindicações à Capital do 
meu País.

E aí vou propor as emendas a que temos direito, 
vou fazer audiências – 1, 2, 3, 4, uma centena – para 
levar ao meu Estado o cumprimento da promessa de 
campanha e o atendimento de reivindicações.

Se exerci condignamente, durante 4 anos, meu 
mandato, num dia de outubro – antigamente, era no 
dia 3, agora é no primeiro domingo – vão lá de novo. 
Agora, no Estado de São Paulo, precisam ir 100 mil, 
um Maracanã cheio, das 8 horas da manhã às 5 horas 
da tarde, de um a um, e bater o 1.434. E a máquina, 
que vai ser aberta depois das 8 horas da noite, vai 
dizer, antes de eu dormir, à meia-noite: “Acreditaram 
em você, você cumpriu a sua promessa, você volta”, 
ou “Tchau, vá embora”, sem carteira assinada, sem 
indenização, sem aviso prévio. Perdemos, ou ganha-
mos, 4 anos de vida. A família senta-se ao nosso lado 
e pergunta se vale a pena.

Conheço nesta Casa, onde estou há 4 manda-
tos, um a um dos 513 Deputados. Como empresário, 
tenho autoridade para dizer que eu os receberia de 
braços abertos, porque são competentes e produtivos. 
Certamente, na minha empresa, ganhariam mais do 
que recebem aqui. Isso ouvi de muitos empresários 
no interior de São Paulo.

Sr. Presidente, estou preocupado porque não 
sei o que está por trás dessa campanha em relação 
à Câmara dos Deputados e ao Senado. Será que não 
querem que voltemos aos nossos Estados e Municí-
pios para saber onde alocamos determinada verba e 
se a obra foi construída? Será que não querem que 
fiquemos nas nossas bases para acompanhar o que 
está acontecendo na economia, na educação, na se-
gurança? Será que não há um plano maior para, a 
cada dia, fazer com que os Deputados fiquem iguais, 
quando são desiguais?

Quando o legislador brasileiro fez esta legislação, 
assim como o japonês, o inglês, o alemão, o espanhol, 
o português, baseou-se em dados da Medicina de que 
todos os trabalhadores, inclusive os do Legislativo e 
os do Judiciário, precisam de 30 dias de férias. Mas 
para os que têm trabalho intelectual, ação sofrível, sob 
pressão, como é o caso do juiz e do legislador, deter-
minaram-se, no mínimo, 90 dias.

E não é de agora! Em 1824, o art. 17 da nossa 
Constituição dizia: 

“Art. 17 Cada Legislatura durará 4 anos 
e cada sessão anual, 4 meses”. 

Havia 8 meses de recesso. Em 1891, também 
8 meses:

“Art. 17 O Congresso reunir-se-á na Ca-
pital Federal, independente de convocação, de 
3 de maio de cada ano e se a lei não designar 
outro dia, e funcionará 4 meses da data da 
abertura, podendo ser prorrogado, adiado ou 
convocado extraordinariamente”.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro Be-
nevides.

O Sr. Mauro Benevides – Deputado Nelson Mar-
quezelli, a esta altura do pronunciamento, V.Exa. inicia 
uma série de referências às nossas Cartas Constitucio-
nais. Já adentrou a Carta Imperial de 1824, a Republi-
cana, de 1891, e certamente vai chegar à de 1934 e à 
Estado-Novista, de 1937. Evidentemente, quando não 
existia Legislativo, esse item praticamente desapare-
ceu. Mas V.Exa. vai chegar à Carta redemocratizante 
de 1946, à Carta revolucionária do Presidente Castello 
Branco, de 1967, e à Carta de 1988, da qual V.Exa. 
é subscritor ilustre e eu, modesto signatário, embora 
exercendo a 1ª Vice-Presidência da Casa. V.Exa. vai 
chegar à conclusão, ao final da sua retrospectiva, de 
que sempre houve a delimitação desse prazo para via-
bilizar a permanência, em tempo razoável, dos nossos 
Parlamentares nas suas bases políticas, a fim de que 
nunca se possa acusar o Parlamentar de distanciar-
se dos Municípios que lhe dão votos e, conseqüente-
mente, lhe garantem a sustentação política, por meio 
do mandato nesta Casa. Era o esclarecimento que 
desejava transmitir a V.Exa.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Muito obriga-
do, Deputado Mauro Benevides.

V.Exa. me poupou de ler o resumo das 4 Cartas. 
Em 1969, o recesso baixou de 120 dias – o Congresso 
reunia-se de 31 de março a 30 de novembro – para 85 
dias, de 1º de março a 30 de julho e de 1º de agosto 
a 5 de dezembro; em 1988, passou para 91 dias, de 
15 de fevereiro a 30 de junho e 1º de agosto a 15 de 
dezembro.

O Sr. Givaldo Carimbão – Deputado Nelson 
Marquezelli, permite-me V.Exa. o aparte?

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Pois não.
O Sr. Givaldo Carimbão – Deputado Nelson 

Marquezelli, deixei a presidência dos trabalhos para, 
embora roubando um precioso minuto de V.Exa., dizer 
algo importante. O Parlamento brasileiro passou por 
profundo desgaste nos últimos tempos. Lembro-me de 
que, quando Vereador em Maceió, havia aposentadoria 
de Parlamentar: Vereador, Deputado etc. Houve pres-
são da sociedade. Hoje ninguém diz nada. Acabou-se. 
S.Exa. é muito lúcido. O número de horas trabalhadas 
pelo brasileiro por semana baixou de 48 (8 por dia) para 
46, para 44, e hoje há quem trabalhe 30 horas (6 por 
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dia). Eu disse ao Deputado Jorge Alberto, com quem 
tenho relação de amizade, que começo a trabalhar 
todos os dias às 7h30min – dou entrevista para justi-
ficar o meu mandato etc. – e não consigo parar antes 
de 23h ou meia-noite. Ou seja, são 14, 15 horas de 
serviço. Por exemplo, chego quinta-feira à meia-noite 
em Maceió e não há sexta-feira em que eu não tenha 
atividade a partir de 8h ou 9h. Lamentavelmente, no 
sábado e no domingo, nem sempre tenho tempo para 
a coitada da esposa e os demais membros da família. 
Nós, políticos, temos de fazer uma reflexão profunda. 
Fui da Oposição no Governo Fernando Henrique Car-
doso durante 4 anos e hoje sou Governo. Não tinha 
mandado recursos para Alagoas no ano em que fui 
da Oposição. Como Deputado da Situação, mandei 
muitos recursos para o meu Estado, por intermédio 
dos Prefeitos ou do Governador, porque os órgãos 
competentes são Prefeitura ou Governo do Estado. É 
impressionante, companheiro: 99% da população não 
sabe que a gente manda o recurso porque os Prefeitos 
simplesmente fazem e tal. Não sabem que somos nós 
que fazemos. Se não tivermos capacidade de divulgar, 
terão grande dificuldade de saber. Aí o povo diz: “E o 
que vocês fazem, Deputados?” Falta comunicação. 
Hoje as emissoras de rádio e televisão impressionam 
a sociedade: “Por que o trabalhador tem 30 dias e o 
Parlamentar tem 60 ou 90 dias?”

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Venderam 
essa imagem ao povo brasileiro, Deputado Givaldo 
Carimbão.

Agradeço a V.Exa. o aparte.
O Legislativo agora é regido pela Constituição 

de 1988. Somos representantes do povo brasileiro. 
Nela está o que podemos fazer, como o Congresso é 
convocado, como trabalhamos. É preciso fazer a dis-
criminação, a regulamentação do recesso.

Recesso não são férias. Quero as minhas férias. 
Quero que determinem meus 30 dias para a minha fa-
mília. É necessário. Não sei se trabalhamos 14, 15 ou 
16 horas; se vamos regulamentar 8 horas; se vamos 
ter só 30 dias de recesso – sem nada de férias; se vai 
ser colocado relógio de ponto na entrada da Casa e se 
vamos receber hora extra caso trabalhemos mais de 8 
horas. Não sei se é mais econômico e produtivo.

No Reino Unido, Inglaterra e Países Baixos, o 
recesso é de 115 dias; na França e Espanha, 90; Por-
tugal, 60; Canadá, 90; Austrália, 190; Argentina, 90; 
Suíça, 180; Japão 120. O mundo inteiro dá recesso 
com outra finalidade: para que o Parlamentar vá fis-
calizar as obras e o andamento dos governos. Além 
disso, ao tirá-lo de ambiente onde não fala, não vê 

e não é ouvido, o legislador do passado quis levar o 
Parlamentar ao interior do Brasil, para que verifique 
se os tapa-buracos estão funcionando, se a ponte foi 
construída, se a verba que destinou à Santa Casa foi 
empregada.

Há quem afirme que o Parlamentar tira 90 dias 
para ir à praia. Digam que ele pode ir à praia durante 
10, 15 dias. Regulamentem o recesso. Peçam compro-
vante, exijam, escalem, para que ele possa continuar 
prestando serviço à sua base e faça o que o médico de-
termina: “Saia desse ambiente, vá a outro”. Prepare-se 
e recicle-se para um resultado melhor para o País.

Não posso admitir, não aceito, não voto favora-
velmente à redução. Voto, sim, votei, trabalhei, não 
é de agora, para a regular as medidas provisórias e 
acabar com a convocação extraordinária, porque é 
uma demonstração pública do trabalho ruim durante 
o período legislativo. Era a nossa “hora extra” – entre 
aspas -, paga erradamente. Aí me perguntaram: “Você 
vai devolver o dinheiro?” Respondi: “Não, é legal, cons-
titucional, amparado por lei”. Onde vou aplicá-lo? Na 
aquisição de cadeiras de rodas, para atender às San-
tas Casas e aos asilos, que me ajudam na campanha, 
porque quem pede cadeira de rodas não o faz para ir 
à praça, muito menos à praia.

O Sr. Pastor Frankembergen – Nobre Deputado 
Nelson Marquezelli, permite-me V.Exa. o aparte?

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Pois não, 
Deputado Pastor Frankembergen.

O Sr. Pastor Frankembergen – Deputado Nelson 
Marquezelli, serei rápido para não tomar seu tempo. 
Parabenizo V.Exa. pelo belo discurso proferido nesta 
tarde, com ênfase, categoria e propriedade. Quero 
lembrar que trabalhamos no recesso de julho do ano 
passado sem receber nenhum recurso extra, e a mídia 
não veiculou matéria alguma que chamasse a aten-
ção para o fato.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – V.Exa. está 
certo.

O Sr. Pastor Frankembergen – V.Exa. aborda 
este delicado tema com muita propriedade. Acredito 
que nesta Casa existem homens e mulheres Parla-
mentares, representantes do povo, com a consciên-
cia necessária para tomar atitudes que acabem com 
absurdos. Mas somos seres humanos, pais de família. 
Precisamos trabalhar e ter uma boa convivência com 
nossa família. A mídia não está olhando esse lado. 
Está denegrindo a imagem de muitos pais de família 
que estão nesta Casa para representar o povo. Eles 
não estão sendo respeitados. Parabéns, Deputado 
Nelson Marquezelli. 
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O SR. NELSON MARQUEZELLI – V.Exa. tem 
razão. 

Fui Relator da Medida Provisória n.º 267. Pergun-
to: será que essa imprensa que tanto nos tem criticado 
sabe o trabalho que tem o Parlamentar para elaborar 19 
páginas de uma medida provisória que altera o Fundo 
de Garantia ou que beneficia a exportação, autorizando 
financiamentos para a exportação brasileira? Saberá 
o esforço que esse trabalho demandou da assessoria 
da Câmara dos Deputados ou deste Parlamentar, que 
realizou um sem-número de telefonemas e visitas du-
rante recessos? Saberá que tudo isso levou o Ministro 
da Fazenda e todos aqueles que trabalham como ex-
portadores a me telefonarem, centenas de vezes, para 
dizer que, enfim, elaboramos uma medida provisória 
que atendeu ao setor e ao País? 

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José Li-
nhares.

O Sr. José Linhares – Nobre Deputado Nelson 
Marquezelli, conheço de perto a lucidez e a tranqüili-
dade de V.Exa. Mas seria necessário, no contexto em 
que vivemos, uma análise proficiente e serena. Devo 
dizer que V.Exa. citou problema de alta fundamentação. 
Somos também pesquisadores e temos de fazer leis 
que não podem sair desta Casa mercê de emoções 
ou tangidas por influências outras que não a justiça, 
a verdade e a solidariedade, pois estarão maculadas. 
Parabéns a V.Exa! 

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Ouço, com 
prazer, o aparte do nobre Deputado Jair Bolsonaro.

O Sr. Jair Bolsonaro – Deputado Marquezelli, 
vou ser breve e falarei sobre algo que a imprensa não 
vai publicar. De hoje em diante serão economizados 
100 milhões de reais com o não-pagamento da con-
vocação. Não vamos discutir. O projeto foi aprovado 
quase por unanimidade. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência pede ao orador que não conceda mais 
apartes, porque terá de suspender a sessão para a 
homenagem do Congresso Nacional ao Presidente 
da Argentina.

O Sr. Jair Bolsonaro – Para quem está assis-
tindo à TV Câmara, gostaria de dizer que deveríamos 
economizar quase 1 bilhão por ano cortando do Orça-
mento que estamos votando agora a verba destinada 
à propaganda oficial. Quase 1 bilhão de reais jogados 
pelo ralo. Vamos economizar? Vamos. Mas a mídia, 
que vive dessa propaganda, poderia também dar força 
ao Governo para cortar esse 1 bilhão que a financia 
– essa mesma mídia que ataca o ponto mais fraco da 
sociedade, no caso, usando a convocação. 

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Obrigado, 
Deputado. Peço aos amigos na mídia brasileira que, 
por favor, expliquem ao povo que recesso no Bra-
sil e em qualquer outro país não são férias. Férias 
teremos quando este Congresso tiver a coragem 
de regulamentar – como é para todo trabalhador 
brasileiro – os 30 dias. Só assim meu neto e meu 
filho saberão que, durante aquele período, estarei 
ao lado deles, disponível para a minha família. Aí 
terei férias. 

Estou aqui há 15 anos, Deputado Inocêncio Oli-
veira, amigo e correligionário que admiro. V.Exa. sabe 
disso. Minha folga, não vou dizer férias, não foi mais 
que 1 semana. Quantas vezes, no exterior, deixei mi-
nha família para voltar ao trabalho! Não porque o Con-
gresso havia sido convocado, mas porque um Prefeito, 
uma associação, diante de um problema maior, pre-
cisavam de seu representante. Sei que muitos aqui já 
fizeram isso. 

Recesso não são férias. Não temos férias. Judi-
ciário não tem férias, tem recesso. 

Vou apresentar à Mesa, nobres pares, proposta 
que regulamente e discrimine, no período de recesso, 
nossas férias. Aí, Deputado Fraga, vamos para a fa-
zenda, colocaremos uma bota, vestiremos calça jeans 
e camiseta e vamos vacinar boi. Porque isso, para nós, 
é um remédio. O Deputado Inocêncio Oliveira é médico 
e sabe disso. Para nós, é um remédio, que fará com 
que venhamos para cá com mais capacidade de traba-
lho, mais discernimento, mais bagagem para discutir 
projetos de lei, mais lucidez para encarar os funcio-
nários, enfrentar os servidores, enfim, com melhores 
condições de trabalhar em prol do País. 

Não sei o que está por trás dessa campanha in-
tencional – e não me atrevo a usar o termo “sórdida” -, 
para fazer com que fiquemos aqui, falando e ouvindo, 
presos na cidade de Brasília.

A minha posição é “não”, contra o projeto que 
reduz o período de recesso parlamentar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Nelson Marque-
zelli, assumem sucessivamente a Presidência 
os Srs. Rogério Teófilo, nos termos do § 2º do 
art. 18 do Regimento Interno; Givaldo Carim-
bão, 1º Suplente de Secretário; e Inocêncio 
Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Apre-
sentação de proposições.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES
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VI – ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência suspende a Ordem do Dia pelo prazo de 
duração da sessão do Congresso Nacional que home-
nageará o Presidente da Argentina, Néstor Kirchner, 
no plenário do Senado Federal.

A sessão terá início às 16h30min e contará com 
2 oradores, o Presidente do Senado Federal e o Pre-
sidente da Câmara dos Deputados.

Está suspensa a sessão.
(A sessão é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 

reaberta a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Almir Sá PL 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Luciano Castro PL 
Maria Helena PSB 
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Badu Picanço PL 

Coronel Alves PL 
Davi Alcolumbre PFL 
Eduardo Seabra PTB 
Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Nilson Pinto PSDB 
Socorro Gomes PCdoB 
Vic Pires Franco PFL 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 12

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Humberto Michiles PL 
Lupércio Ramos PMDB 
Pauderney Avelino PFL 
Silas Câmara PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 7
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RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP 
Anselmo PT 
Eduardo Valverde PT 
Hamilton Casara PSDB 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 6

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
João Tota PP 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Edmundo Galdino PSDB 
Maurício Rabelo PL 
Osvaldo Reis PMDB 
Pastor Amarildo PSC 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

César Bandeira PFL 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Gastão Vieira PMDB 
João Castelo PSDB 
Pedro Novais PMDB 
Remi Trinta PL 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
Aníbal Gomes PMDB 
Antenor Naspolini PSDB 
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: 17

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PSB 
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar PFL 
Moraes Souza PMDB 
Mussa Demes PFL 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

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 
Carlos Batata PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PL 
Joaquim Francisco PFL 
Jorge Gomes PSB 
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Marcos de Jesus PFL 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Freire PPS 
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Roberto Magalhães PFL 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de Pernambuco: 17

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB 
Helenildo Ribeiro PSDB 
João Lyra PTB 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Olavo Calheiros PMDB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Heleno Silva PL 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Claudio Cajado PFL 
Coriolano Sales PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
João Leão PP 
José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PL 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
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: 29

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Alexandre Maia PMDB 
Aracely de Paula PL 
Bonifácio de Andrada PSDB 
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 
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 Monteiro PT 
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 
Paulo Delgado PT 
Reginaldo Lopes PT 
Roberto Brant PFL 
Romel Anizio PP 
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 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 8
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RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Alexandre Santos PMDB 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura PFL 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Carlos Nader PL 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Heleno PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
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 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Márcio Fortes PSDB 
Miro Teixeira PDT 
Moreira Franco PMDB 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Reinaldo Betão PL 
Reinaldo Gripp PL 
Renato Cozzolino PDT 
Rodrigo Maia PFL 
Simão Sessim PP 
Vieira Reis PMR 
Total de Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL 
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Celso Russomanno PP 
Chico Sardelli PV 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PMDB 

Devanir Ribeiro PT 
Durval Orlato PT 
Edinho Montemor PSB 
Edna Macedo PTB 
Enéas PRONA 
Fernando Estima PPS 
Ildeu Araujo PP 
Ivan Valente PSOL 
Jamil Murad PCdoB 
João Batista PP 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Jovino Cândido PV 
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 
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Lima PMDB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Silvio Torres PSDB 
Telma de Souza PT 
Vanderlei Assis PP 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 49

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Lino Rossi PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Teté Bezerra PMDB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL 
Jorge Pinheiro PL 
Maninha PSOL 
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Sigmaringa Seixas PT 
Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Capitão Wayne PSDB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Enio Tatico PL 
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 
Sérgio Caiado PP 
Total de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PPS 
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 
Cláudio Rorato PMDB 
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 
Selma Schons PT 
Vitorassi PT 
Total de Paraná: 23

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT 
Edinho Bez PMDB 
Edison Andrino PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Ivan Ranzolin PFL 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Leodegar Tiscoski PP 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Paulo Bauer PSDB 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Alceu Collares PDT 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
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 
Milton Cardias PTB 
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: 25

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
painel eletrônico registra a presença de 385 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa 
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes 
porém concedo a palavra pela ordem ao Sr. Deputado 
Pauderney Avelino.
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O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho à tribuna hoje tomado de cer-
ta surpresa com o fato de o Governo do Presidente 
Luiz Inácio da Silva voltar a tentar silenciar a impren-
sa brasileira.

O jornal Folha de S.Paulo traz este assunto num 
de seus editoriais, Censura, de Novo, e nas matérias 
O Silêncio dos Indecentes, de Vinicius Torres Freire, 
e Paixão Incorrigível, de Igor Gielow.

Sr. Presidente, não entendemos por que essa 
perseguição à imprensa brasileira, essa tentativa de 
amordaçá-la com um projeto de lei para evitar que no-
ticie fatos relacionados a grampo telefônico.

Ora, se assim não fizesse, hoje não estariam 
sendo esclarecidos escândalos em curso, como aque-
le do Carlinhos Cachoeira e Waldomiro Diniz, nem as 
denúncias que Roberto Jefferson trouxe por meio da-
quele vídeo gravado nos Correios. 

Sr. Presidente, repudio mais uma vez essa ten-
tativa por parte do Governo do PT de silenciar a liber-
dade de imprensa do País. 

Além do mais, a imprensa traz hoje outra grave 
notícia: “Amigo de Lula fazia caixa 2, diz ex-petista”. O 
Sr. Paulo de Tarso Venceslau, que depôs na CPI dos 
Bingos, disse que havia um esquema de arrecadação 
de recursos, e ainda: “Okamotto não era um Marcos 
Valério, estava mais para Delúbio (Soares). O que fica 
desse episódio é que se conhecia o esquema de arre-
cadação paralela há muito tempo, desde 1993”.

Sras. e Srs. Deputados, lamentavelmente um 
partido que se supunha e que se dizia ético roubou o 
sonho da esquerda brasileira. Acredito que não foram 
todos os membros do PT, mas apenas alguns dos que 
participam da direção partidária que enxovalharam o 
partido, que lutou pela democracia do País na época 
da ditadura, construiu um caminho para chegar ao po-
der, mas, quando chegou à Presidência da República, 
fez aquilo que ninguém jamais imaginou que pudes-
se fazer, promoveu, com alguns aliados, o assalto ao 
Estado brasileiro.

Nessa reportagem de hoje, um ex-petista e ami-
go da direção do PT assume que o esquema vem de 
1993. Lamentavelmente, temos um Governo que não 
dignifica o povo brasileiro.

O SR. CÉSAR BANDEIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CÉSAR BANDEIRA (PFL-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ontem, presenciei algo que durante meus 
16 anos de mandato Parlamentar nunca tinha visto: a 

Câmara dos Deputados agachada, com medo de pres-
sões externas, fato que se refletiu em conseqüências 
altamente prejudiciais a todos nós. 

Recebi em dezembro telegrama do Presidente 
Aldo Rebelo, em que me convocava para estar presente 
no dia 16, às 18h30min, na convocação extraordinária 
da Câmara dos Deputados. Aqui estava no dia e hora 
marcada. Em momento algum recebi aviso da Câmara 
dos Deputados de convocação para o mês de dezem-
bro. Em momento algum imaginei que os Deputados 
fossem acusados por uma questão eminentemente 
constitucional e regimental, que é a convocação extra-
ordinária e a remuneração por esse trabalho.

O que tinha de ser feito? É para ser derrubado? 
Não questiono isso, mas foi inoportuna a ocasião, por-
que isso demonstrou a fraqueza de todos nós. Perante 
a opinião pública, estamos sendo levados ao abismo 
e à sarjeta.

Sr. Presidente, aqui apareceram anjos de uma 
emissora de televisão que todos os dias mandam para 
o céu alguém. Aparece a fotografia daqueles que es-
tão devolvendo recursos, e o resto vai sendo taxado 
de mercenário ou de irresponsável. Esses também 
contribuíram para o desgaste desta Casa. Todos têm 
por obrigação de, quando aqui chegam, conhecer o 
Regimento Interno e a Constituição do País. Estamos 
cobertos pela Constituição e pelo Regimento. Cabe ao 
Presidente defender a Casa. 

Presidente Aldo Rebelo, sugiro a V.Exa. que use 
os meios de comunicação, porque o Presidente da Câ-
mara tem poder para isso, para explicar esta convoca-
ção. Os meios de comunicação deste País continuam 
a acusar os Parlamentares. Vou mais além: existem 
Parlamentares profissionais liberais e empresários. 
Não creio que existam mercenários, mas há certa-
mente os demagogos. 

Sr. Presidente, para encerrar, quero dizer que não 
existe democracia sem Parlamento forte. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência informa a V.Exa. e ao Plenário que o Presidente 
Aldo Rebelo tem sido muito claro. Hoje fui procurado 
por vários Parlamentares, porque nos Estados estão 
comentando que os Parlamentares deviam justificar a 
presença do dia 15 de dezembro ao dia 16 de janeiro, 
quando reiniciamos os nossos trabalhos. 

Quero informar, de forma clara e transparente, 
que poucos Parlamentares – a não ser aqueles do Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar, das Comissões 
Mistas Especiais e Mistas Parlamentares de Inquérito 
– estavam trabalhando nesse período. Os demais não 
têm de justificar ausência.

A convocação foi feita em 2 etapas: uma apenas 
para o funcionamento do Conselho de Ética e Decoro 
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Parlamentar, que resolveu tirar um pequeno recesso 
para descansar, mas voltou a trabalhar no dia 9; e a 
outra para os trabalhos das CPIs, as quais tinham 
autorização para funcionar mesmo no recesso, e da 
Comissão Mista de Orçamento, para avançar nos tra-
balhos da Lei Orçamentária Anual.

Portanto, não haverá falta para nenhum Parla-
mentar durante o período de 15 de dezembro a 15 de 
janeiro. A convocação deste Plenário começou ante-
ontem, dia 16. Ninguém estava obrigado a estar em 
Brasília antes. Por isso, muitos não vieram para cá.

Alguns compareceram à Casa, como o Deputado 
Sandes Júnior. Chegou aqui no dia 30 e constatou que 
não tinha o que fazer. Foi embora porque a convocação 
era apenas para os membros desses órgãos técnicos 
da Casa: a Comissão Mista de Orçamento, as CPIs e 
o Conselho de Ética.

Portanto, quero informar, de forma clara, trans-
parente e definitiva, que ninguém levou falta, porque 
não havia necessidade de presença. A Casa não foi 
convocada neste período – nem Câmara, nem Senado. 
O Plenário não foi convocado nesse período.

A convocação do Congresso era em 2 etapas: a 
primeira para o funcionamento desses órgãos; a se-
gunda, a partir do dia 16 – e havia 490 na Casa. Essa, 
sim, é obrigatória. Começamos bem e votamos várias 
matérias. Portanto , espero definitivamente ter encer-
rado esse assunto.

Sobre essa ação da juíza, não tenho nenhum 
comentário. Quem faz a instituição somos nós. Somos 
cônscios de nossa responsabilidade perante a Nação 
e o povo brasileiro, que é o nosso grande juiz e árbitro 
das nossas decisões.

Era o que tinha a esclarecer.
O Presidente Aldo Rebelo tem sido muito correto, 

firme e decidido, mostrando essas questões sempre e 
que não houve nenhuma convocação para o período 
de 15 de dezembro a 15 de janeiro para o plenário. O 
plenário estava vazio porque não tinha como funcio-
nar, pois não foi convocado. A convocação foi a partir 
do dia 16 de janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 
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.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O pro-
jeto foi aprovado na Casa por unanimidade e para cá 
voltou porque foi apresentada uma emenda no Senado 
Federal, a qual vamos aprovar, segundo o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes 
de passar a palavra aos 2 Relatores da emenda do 
Senado, concedo a palavra ao ilustre Deputado Beto 
Albuquerque, autor do projeto.

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o combinado 
é que votaríamos a outra PEC.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – É uma 
emenda só do Senado, cujo projeto já foi aprovado aqui 
por unanimidade.

O SR. RODRIGO MAIA – É um pedido de 
V.Exa.?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – É 
um pedido.

O SR. RODRIGO MAIA – Será atendido, com 
toda certeza.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Re-
ceba o meu agradecimento e o do Presidente Aldo 
Rebelo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Beto Albuquerque. 

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agrade-
ço a V.Exa. e muito particularmente ao Líder do PFL a 
compreensão em votarmos matéria altamente relevante. 
No Brasil, 35 mil brasileiros morrem todos os anos em 
razão da mistura nefasta do álcool com o trânsito.

Este é um projeto simples, aprovado nesta Casa 
e referendado pelo Senado, que dará ao equipamento 
chamado bafômetro condição de ser prova técnica de 
embriaguez, algo de que os agentes de trânsito não 
podem dispor nas cidades e nas estradas. Isso inclusi-
ve constituirá prova testemunhal do agente de trânsito 
contra aquele que se recusar a fazer o teste. 

A única mudança efetuada pelo Senado foi man-
ter, na verificação de quantidade de álcool por litro de 
sangue, o atual texto do Código de Trânsito, que limita 
a 0,6 decigramas a quantidade de álcool por litro de 
sangue. A Câmara dos Deputados, por intermédio de 
uma emenda do PDT e não pelo meu projeto original, 
havia reduzido esse valor para 0,3 decigramas, o que o 
tornava, sem dúvida alguma, bastante restritivo, quem 
sabe até restritivo demais.
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Portanto, sou favorável à manutenção do atual 
percentual previsto no Código de Trânsito, concor-
dando, assim, com a mudança efetuada pelo Senado. 
Espero que essa lei ajude a salvar vidas no trânsito 
brasileiro e agradeço à Casa a compreensão no mo-
mento em que votou, em unanimidade, pela aprovação 
dessa matéria. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, para oferecer parecer à emenda do Se-
nado Federal, em substituição à Comissão de Viação 
e Transporte, ao ilustre Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Para emitir pa-
recer. Sem revisão do orador.) – Passo adiante, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
parecer é pela aprovação da emenda do Senado Fe-
deral.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à emenda do 
Senado Federal, em substituição à Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, ao ilustre Deputado 
Paulo Afonso.

O SR. PAULO AFONSO (PMDB-SC. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o Deputado Beto Albuquerque, 
eminente autor do projeto, já explicou a este Plenário 
do que trata a emenda. 

A emenda do Senado, em relação ao que saiu 
aprovado aqui da Câmara, tão-somente restabelece 
o texto atual do art. 276, que havia sido modificado na 
proposta aprovada pela Câmara. Esta é a diferença. 
O Senado mantém o texto atual vigente do Código de 
Trânsito no art. 276.

Assim sendo, meu parecer, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, é pela constitucionalidade, juri-
dicidade e boa técnica legislativa da emenda do Se-
nado Federal e, no mérito – porque cabe à Comissão 
de Constituição e Justiça opinar em relação ao mérito 
-, pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 
oradores inscritos para discutir a matéria.

Como este projeto já foi votado por unanimidade 
na Casa, que votou apenas com a emenda que man-
tém o Código de Trânsito, eu apelo aos Parlamentes 
para que desistam das suas inscrições, a fim de en-
trarmos na pauta.

O SR. WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, quero 
desistir, até para entrarmos diretamente na pauta. 

Espero que depois desta PEC se vote a PEC nº 
7. Ela não entrou na pauta porque entrava antes da 
que trata da questão da convocação. Mas esse projeto 
terminou entrando.

Eu abrirei mão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De 

acordo. Haverá outra sessão, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Givaldo Carimbão. 
(Pausa.)

Com a palavra o nobre Deputado Fernando Co-
ruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, este projeto trata 
da relação entre acidente de trânsito e alcoolização. 
A discussão aqui é em torno de como se pode avaliar 
se alguém está alcoolizado ou não.

O Código Nacional de Trânsito previu, inicialmen-
te, que 6 decigramas de álcool por litro no sangue é 
uma quantidade limite para definir quem está alcooli-
zado. Mas não foi apenas isso. Acrescentou que não 
é apenas pela dosagem, pela alcoolemia, que se con-
clui se alguém está alcoolizado ou não. Também por 
outros fatores: análise clínica e avaliação por técnicos 
especializados.

Quando se pensa apenas na alcoolemia, na do-
sagem de álcool, acaba-se criando uma restrição. E, 
muitas vezes, uma pessoa com 0,2 decigramas/litro 
de álcool no sangue já está alcoolizada, e outra, com 
0,5, não está. Esse, portanto, não pode ser um crité-
rio absoluto.

O fato é que, quando se diminuiu para 0,3 deci-
gramas, criou-se uma faixa muito restrita. Dessa forma, 
é oportuna a modificação feita pelo Senado. O autor do 
projeto, um belo projeto, Deputado Beto Albuquerque, 
concorda com o que estou dizendo.

Portanto, evidentemente, apoiamos a emenda 
do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Tarcísio Zimmer-
mann. (Pausa.)

Com a palavra o ilustre Deputado Eduardo Val-
verde. (Pausa.)

Com a palavra o ilustre Deputado Cláudio Ca-
jado. (Pausa.)

Com a palavra o ilustre Deputado Moroni Tor-
gan.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu 
havia me inscrito para falar contrariamente à matéria. 
Depois das explicações do Deputado Beto Albuquer-
que, contudo, refaço meu entendimento.

Quanto ao mérito, já achava o projeto muito bom, 
na medida em que dá alternativas de identificar, pre-
ventivamente, aquele que, alcoolizado, está na direção 
de um veículo, o que é muito bom, já que hoje não há 
alternativas nesse sentido.
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Quero dizer que a capitulação penal para dirigir 
embriagado é o dolo eventual. Conseqüentemente, algo 
muito grave. Este projeto vem prevenir que se pratique 
homicídio com dolo eventual.

Sr. Presidente, somos favoráveis a que o projeto 
tramite o mais rapidamente possível.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – NÃO 

HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLARO 
ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação a Emenda do Senado Federal ao Projeto de 
Lei nº 735, de 2003.

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 álcool 
ou de qualquer substância entorpecente 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 cer-
tificar 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)”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
votam os Srs. Líderes?

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro cumprimentar o Deputado Beto Albuquerque, Par-
lamentar que, com seu trabalho e sua presença, tem 
oferecido grandes contribuições para o País. E esta é 
uma delas.

Sabemos do apreço que tem o brasileiro pelo au-
tomóvel. Sabemos também que a grande imprensa tem 
nas grandes produtoras de bebidas fortes, sobretudo 
de aguardentes, alguns de seus melhores patrocina-
dores, por meio do marketing, da propaganda. Isso faz 
com que quem goste de automóveis passe também a 
gostar de bebidas. Não tenha dúvida.

Há aquele ditado: quem bebe não dirige; quem 
dirige não bebe. 

O PTB quer parabenizar pelo seu trabalho o Depu-
tado Beto Albuquerque, natural do Estado produtor do 
melhor vinho do País, mas que teve a responsabilida-
de de trazer a nós um projeto encorpado – imitando o 
vinho – e de alta categoria, para que evitemos que no 
trânsito o veículo seja uma arma fatal, que às vezes 
mata famílias inteiras e traz com isso grande prejuízo 
para a sociedade brasileira. 

Parabéns ao Deputado Beto Albuquerque pelo 
seu trabalho.

O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR – Sr. Presidente, 
peço a palavra para orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Presidente fez um apelo, mas parece que não adianta. 
A matéria foi tão discutida!

O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR – Mas V.Exa. 
haverá de compreender que estamos encaminhando 
pelo partido do ilustre autor do projeto, Deputado Beto 
Albuquerque.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra para orientar a bancada. 

O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR (PSB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nosso posicionamento é amplamente 
favorável, até porque S.Exa., o Deputado Beto Albuquer-
que, promove aqui um avanço no Código de Trânsito, 
matéria amplamente debatida na Comissão de Trans-
portes desta Casa, que tenho a honra de presidir. 

Portanto, Sr. Presidente, nosso encaminhamen-
to é favorável.

Agradeço a compreensão e a benevolência ao 
ilustre Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira. 
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 735-D, DE 2003

Altera a redação dos arts. 165, 277 
e 302 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta:
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 a seguinte redação:

“Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool 
ou de qualquer substância entorpecente 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 cer-
tificar 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 
previstos no caput deste artigo, a infração po-
derá ser caracterizada mediante a obtenção 
de outras provas em direito admitidas pelo 
agente de trânsito acerca dos notórios sinais 
de embriaguez, excitação ou torpor, resultan-
tes 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.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2006. – An-
tonio Carlos Biscaia, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Agra-

deço ao Líder Rodrigo Maia a sensibilidade que sem-
pre demonstrou em votação de matérias importantes, 
sem prejuízo do acordo firmado com as Lideranças 
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 
2.

PROPOSTA DE EMENDA 
 À CONSTITUIÇÃO Nº 347-B, DE 1996 

(Do Sr. Nicias Ribeiro e Outros)

Continuação da discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 347-B, de 1996, que dá nova redação ao pa-
rágrafo 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 Co-
missão 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 admissibili-
dade 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.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – On-
tem, quando a sessão foi encerrada, estava em vota-
ção um requerimento de encerramento da discussão 
e do encaminhamento. É o seguinte:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
dos artigos 117, inciso XI e 157, § 3º do Regi-
mento Interno, da Câmara dos Deputados, o 
encerramento da discussão e do encaminha-
mento da votação da PEC 347/96.

Sala das Sessões, 17.01.06. – Henrique 
Fontana, Líder do PT; Beto Albuquerque, 
Vice-Líder do Governo; José Múcio Montei-
ro, Líder do PTB; Murilo Zauith, Vice-Líder 
do PFL; Renato Casagrande, Líder do PSB; 
Dimas Ramalho, Líder do PPS; Pastor Ama-
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rildo, Líder do PSC; Mendes Ribeiro Filho, 
Vice-Líder do PMDB; Francisco Turra, PP.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – DE-

CLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
há um novo relatório a ser apresentado?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 
uma emenda aglutinativa.

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Então, termina-
mos a discussão e agora será apresentada a emenda 
aglutinativa. Ainda bem que existe um acordo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não, 
já está na Mesa há muito tempo a emenda aglutinativa. 
Inclusive já mandei distribuir para o Plenário.

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Eu sei, Presi-
dente. Eu disse que ainda bem que existe um acordo 
de Lideranças. Se não houvesse, eu não aceitaria 
o encerramento da discussão, porque não seria ad-
missível encerrá-la e, depois de encerrada, aparecer 
uma emenda aglutinativa que poderia ser totalmente 
diferente.

Neste caso, não haverá problema? Sei que foi 
um acordo feito entre todos os Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – In-
formo a V.Exa., para que não pairem dúvidas, que a 
emenda aglutinativa foi fruto de entendimento anterior, 
apresentada logo cedo aqui na Mesa. 

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Eu sei. Por isso 
mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ela 
está sobre a mesa e não foi apresentada agora. Inclusi-
ve, V.Exa., assim como todos os Líderes, a assinou.

O SR. ALBERTO GOLDMAN – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 

pediria ao Presidente Aldo Rebelo a presença em ple-
nário, uma vez que fui designado Relator da emenda 
aglutinativa pelo Presidente e pelos Líderes dos dife-
rentes partidos com assento na Casa.

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, 
para o Plenário, essa emenda é fantasma. Conheço 

a emenda. Eu a assinei, mas o Plenário ainda não a 
conhece. Para o Plenário, ela é fantasma.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Có-
pias serão distribuídas. Estou esperando o Presidente 
Aldo Rebelo para votar essa matéria.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, po-
demos continuar a discussão. 

O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Olivei-
ra, só para que fique claro para todos os Deputados e 
Deputadas, V.Exa. poderia nos informar como se dará 
a tramitação dessa emenda aglutinativa? Acabamos de 
encerrar a discussão. Quais serão as próximas etapas 
nesta sessão? Haverá sessão extraordinária? Seria 
importante esclarecer isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A pró-
xima etapa será explicar, como autor e com o apoio 
dos Líderes, a emenda aglutinativa. Em seguida, o 
Deputado Isaías Silvestre, que era o Relator da Co-
missão Especial, dará parecer sobre a mesma e de-
pois os Líderes orientarão suas bancadas para iniciar 
a votação da matéria.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a grande 
maioria dos Parlamentares está em dúvida em relação 
à data. Ficou definido o dia 22?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vin-
te e dois.

O SR. RONALDO DIMAS – O dia 22 será o iní-
cio do recesso parlamentar, com retorno no dia 2 de 
fevereiro. No mês de julho, o recesso será do dia 17 
a 31.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – São 
55 dias.

O SR. RONALDO DIMAS – São 55 dias. Este é 
o acordo entre todos os partidos. 

Outra situação é a de que não haverá nenhuma 
apresentação de destaques. Haverá apenas uma vo-
tação, ou seja, a da emenda aglutinativa.

Este foi o acordo, Sr. Presidente?
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há o 
destaque simples do Deputado Givaldo Carimbão. Já 
fiz um apelo ao ilustre Deputado para que o retire. Já 
houve acordo para que não haja nenhum destaque.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, ba-
seado no acordo feito, o PSDB retirará o destaque 
apresentado, que era no sentido de haver 55 dias de 
recesso, o que foi acordado. O que era destaque está 
virando emenda aglutinativa. Sendo assim, o PSDB 
retira o destaque da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-
gado, Deputado Ronaldo Dimas.

O SR. RONALDO DIMAS – Gostaríamos que os 
outros partidos fizessem o mesmo, como foi estabe-
lecido no acordo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O apelo 
de V.Exa. está registrado. A Presidência acolhe a de-
cisão de V.Exa.

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Dimas, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Esta Presi-
dência saúda os agentes comunitários de saúde de todo 
o Brasil presentes nas galerias da Câmara dos Depu-
tados. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 
a Mesa a seguinte 

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 2

Dê-se a Proposta em epígrafe a seguinte redação:

“Modifica o art. 57 da Constituição Fe-
deral.”

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O art. 57 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 57. O Congresso Nacional reunir-
se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 
de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 
22 de dezembro.

 ..............................................................
§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á 

em sessões preparatórias, a partir de 1º de 
fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para 
a posse de seus membros e eleição das res-
pectivas Mesas, para mandato de dois anos, 
vedada a recondução para o mesmo cargo na 
eleição imediatamente subseqüente.

 ..............................................................

§ 6º A convocação extraordinária do Congresso 
Nacional far-se-á:

I –  .........................................................

II – pelo Presidente da República, pelos 
Presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, ou a requerimento da maioria 
dos membros de ambas as Casas, em caso 
de urgência ou interesse público relevante, em 
todas as hipóteses deste inciso com a apro-
vação da maioria absoluta de cada uma das 
Casas do Congresso Nacional.

§ 7º Na sessão legislativa extraordiná-
ria, o Congresso Nacional somente delibera-
rá sobre a matéria para a qual foi convocado, 
ressalvada a hipótese do § 8º, vedado o pa-
gamento de parcela indenizatória em razão 
da convocação.”

 ” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 18 de janeiro de 2006. 
– Inocêncio Oliveira, PFL; José Carlos Aleluia, Líder 
da Minoria; Wilson Santiago, Líder do PMDB; Hen-
rique Fontana, Líder do PT; Renato Casagrande, 
Líder do PSB; Dimas Ramalho, Líder do PPS; Rodri-
go Maia, Líder do PFL; Sandro Mabel, Líder do PL; 
Sarney Filho, Líder do PV; Renildo Calheiros, Líder 
do PCdoB; Alberto Goldman, Líder do PSDB; Mário 
Negromonte, Líder do PP em exercício; Arlindo Chi-
naglia, Líder do Governo; Severiano Alves, Líder do 
PDT; Luciana Genro, Líder do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Inocêncio Olivei-
ra, para explicitar ao Plenário o conteúdo da emenda 
aglutinativa de sua autoria e dos Líderes partidários 
da Casa.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, essa emenda aglutinativa é fruto mais 
uma vez da decisão de V.Exa., que, antes do recesso 
parlamentar, me convidou ao seu gabinete para me 
designar Relator das 2 matérias.

A primeira foi votada ontem. Agradeço à Casa, 
que, quase por unanimidade, acabou com o pagamento 
das convocações extraordinárias. Portanto, a Câmara 
dos Deputados antecipou-se à vontade da sociedade 
e novamente mostra que está em consonância com a 
vontade do País.

A segunda matéria é conseqüência da primeira, 
pois reduz o recesso parlamentar de 90 dias para 55 
dias. Esse texto é fruto de um amplo entendimento 
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das diferentes Lideranças com assento na Casa, sem 
qualquer distinção.

Agradeço a todos a maneira como se conduziram 
e apoiaram a emenda aglutinativa, que traz extraordi-
nários avanços para esta instituição. Não adiantam 90 
dias de recesso se, nos últimos 16 anos, houve apenas 
2 recessos. Agora será algo mais realista. Daqui para 
frente, espero que haja recesso de 55 dias. Assim nós 
nos estaremos igualando ao Parlamento da Alemanha, 
que tem o menor recesso do mundo.

O ilustre Deputado Nelson Marquezelli ontem 
mostrou em seu trabalho que a maior parte dos Par-
lamentos do mundo, a não ser o da Alemanha, tem 
recesso de 70, 80, 112 dias, como o do Reino Unido, 
e 180 dias, como o da Austrália. Portanto, 55 dias re-
presentam o menor recesso parlamentar do mundo, 
como o da Alemanha.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, houve 
também um avanço enorme, porque nos poderemos 
autoconvocar a qualquer hora, sem a possibilidade de 
crítica. Por exemplo, sou um daqueles que defendem 
que não se encerra o ano sem a votação da Lei Orça-
mentária Anual, a lei mais importante do País, aquela 
que define o custeio da máquina administrativa e os 
investimentos. Mas não poderíamos colocar isso no 
texto, mesmo porque não houve acordo, e também 
poderia ser um capitis diminutio para a instituição, pois 
seríamos forçados a ficar trabalhando. Espero que fa-
tos como este não mais aconteçam e comecemos a 
discutir mais cedo o Orçamento, para que, ao final do 
ano, a Lei Orçamentária Anual seja votada.

Sr. Presidente, essa PEC é baseada no trabalho 
de vários Parlamentares. Queria ressaltar o trabalho da 
Comissão Especial presidida pelo Deputado Orlando 
Desconsi e com a relatoria do ilustre Parlamentar Isa-
ías Silvestre. S.Exa. fez um trabalho belíssimo, sério, 
correto, ouviu todos os partidos e teve o mérito de ver 
aprovada sua proposta naquele órgão técnico.

No entanto, ficou um senão, teríamos de convocar 
o Congresso, se não determinássemos o recesso até o 
dia 31 de janeiro ou 1º de fevereiro, por 5, 6, 8 dias, no 
máximo, e nos seriam pagas 2 ajudas de custo. Mais 
do que isso, faríamos algo não muito bom: uma lei ca-
penga que só funcionaria em sua plenitude em 2011, 
para o Congresso que fosse eleito em 2011.

Sr. Presidente, vou ler o texto, para que todos 
tenham conhecimento dos avanços. Qual foi o gran-
de avanço? O Congresso só poderá ser convocado, 
ou autoconvocado – com a exceção contida no inci-
so I do art. 6º, segundo a qual no caso de estado de 
defesa, calamidade pública, na posse do Presidente 
e do Vice-Presidente, a convocação é automática -, 
com o consentimento da maioria; pelo Presidente da 

República, com a aprovação da maioria absoluta das 
Casas; pelo Presidente da Câmara e do Senado, com 
a aprovação da maioria absoluta de ambas as Casas, 
ou a requerimento da maioria absoluta, que teria de 
ser confirmada em votação nas 2 Casas.

Então, é um avanço que fortalece a instituição. 
Não existe democracia estável com um dos Poderes 
fracos. Não. Precisamos estabelecer a eqüipotência de 
Poderes, para que possamos instituir uma verdadeira 
democracia e um verdadeiro Estado de Direito no País. 
Por isso, fortalecer o Legislativo é condição fundamental 
para o estabelecimento da democracia que sonhamos 
e da democracia estável. Não se trata daquela planta 
tenra de que falava Octávio Mangabeira. Dizia que a 
democracia na América do Sul é uma planta tenra que 
desmoronava com uma simples ventania. Precisamos 
transformá-la numa árvore frondosa, de raízes profun-
das, definitivamente consolidada.

Outra questão fundamental: para que não pairem 
dúvidas, definimos que, no caso de convocação, pelo 
Presidente da República, pelo Presidente da Câmara 
e do Senado ou por maioria absoluta da Casa, em to-
dos os casos com votação nas 2 Casas, oportunidades 
em que a matéria precisará ter aprovação da maioria 
absoluta, em nenhuma hipótese será paga qualquer 
parcela indenizatória. Em nenhum caso, para que não 
paire a menor dúvida. O decreto legislativo fala das 
2 ajudas de custo; esta não fala de qualquer parcela 
indenizatória.

Passo a ler o texto, que modifica o art. 57 da 
Constituição Federal:

“As Mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, nos termos do § 3º do 
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a 
seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O art. 57 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 57. O Congresso Nacional reunir-
se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 
de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 
22 de dezembro.

 ..............................................................
§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á 

em sessões preparatórias, a partir de 1º de 
fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para 
a posse de seus membros e eleição das res-
pectivas Mesas, para mandato de dois anos, 
vedada a recondução para o mesmo cargo na 
eleição imediatamente subseqüente.

 ..............................................................

§ 6 º A convocação extraordinária do Congresso 
Nacional far-se-á:
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I –  .........................................................
II – pelo Presidente da República, pelos 

Presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, ou a requerimento da maioria 
dos membros de ambas as Casas, em caso 
de urgência ou interesse público relevante, em 
todas as hipóteses deste inciso com a apro-
vação da maioria absoluta de cada uma das 
Casas do Congresso Nacional.

§ 7º Na sessão legislativa extraordiná-
ria, o Congresso Nacional somente delibera-
rá sobre a matéria para a qual foi convocado, 
ressalvada a hipótese do § 8º, vedado, neste 
caso, o pagamento de qualquer parcela inde-
nizatória’.”

O § 8º fala sobre as medidas provisórias. 
No caso de convocação do Congresso Nacio-
nal, elas são automaticamente incluídas.

Este é o art. 2º da emenda:

“Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra 
em vigor na data de sua publicação”.

Sr. Presidente, quero fazer uma ressalva, diz res-
peito aos ilustres Deputados autores destas propos-
tas de emenda à Constituição: Proposta de Emenda 
à Constituição nº 347, de 1996, Nicias Ribeiro; Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 359, de 1996, Sér-
gio Carneiro; Proposta de Emenda à Constituição nº 
377, de 1996, Marcelo Teixeira; Proposta de Emenda 
à Constituição nº 46, de 1999, Inaldo Leitão; Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 168, de 1999, Ru-
bens Bueno; Proposta de Emenda à Constituição nº 
205, de 2000, José Genoíno; Proposta de Emenda à 
Constituição nº 236, de 2000, Ronaldo Vasconcellos; e 
Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 2000, 
Iédio Rosa.

Estes Parlamentares sempre se preocuparam 
com o recesso parlamentar e, portanto, deram impor-
tante contribuição para este momento.

Alguns Parlamentares me perguntaram por que 
não citei no texto as Assembléias Legislativas e as 
Câmaras Municipais. Expliquei que isso fere o princí-
pio federativo. O Brasil é uma República Federativa, 
quem legisla para os Estados são as Assembléias; 
para os Municípios, as Câmaras Municipais. Temos 
certeza absoluta de que, a partir de agora, haverá um 
efeito cascata sobre as Assembléias e sobre as Câ-
maras Municipais.

Com esse parecer, agradecemos a confiança 
dos nobres pares. Estamos certos de que este será 
mais um passo na busca do funcionamento pleno do 
Congresso, para que possamos compatibilizar nos-
sos trabalhos com o recesso – aliás, como em outros 

Parlamentos do mundo, poderíamos chamar de “tra-
balho nas bases” em vez de “recesso”. O que fazemos 
no recesso não é descansar. Tiramos uns 10 dias, no 
máximo, mas vamos visitar as nossas bases. Outros 
Parlamentos do mundo não chamam esse período de 
“recesso”, e sim de “trabalho nas bases”. Nós pode-
ríamos fazer o mesmo, mas vamos continuar usando 
a palavra “recesso”, por já ser um termo devidamente 
aceito por todos.

Quero afirmar que, cada vez mais, confiamos nes-
te Poder. É o mais diretamente ligado ao povo, o que 
mais atende aos interesses da sociedade e que trabalha 
em consonância com a vontade do povo brasileiro, que 
nos elegeu e nos outorgou a representação pelo perío-
do de 4 anos, a cujo julgamento devemos sempre nos 
submeter, de 4 em 4 anos, quando se elegem aqueles 
que devem representar 190 milhões de brasileiros. São 
513 os representantes do povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Inocêncio Oliveira, V.Exa. deve aguardar um minuto, 
para que os companheiros tirem suas dúvidas sobre 
a emenda aglutinativa.

O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, entendendo 
que o espírito do Colégio de Líderes é no sentido de 
vedar o pagamento em caso de convocação extraor-
dinária sob qualquer hipótese, desejo esclarecimentos 
acerca do § 7º constante da emenda aglutinativa, que 
tem o seguinte teor:

“§ 7º Na sessão legislativa extraordiná-
ria, o Congresso Nacional somente delibera-
rá sobre a matéria para a qual foi convocado, 
ressalvada a hipótese do § 8º, vedado, neste 
caso, o pagamento de qualquer parcela inde-
nizatória”.

Parece-me, Sr. Relator, salvo engano, que a ex-
pressão “neste caso” se refere à ressalva do § 8º. Para 
que a redação alcance a intenção desta Casa, teríamos 
de suprimir a expressão “neste caso”, ou então grafar 
“em qualquer caso”.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Aceito o en-
tendimento de V.Exa. Acho que torna mais explícito o 
texto. V.Exa. tem razão. Portanto, aceito a expressão 
“em qualquer caso”, vedado o pagamento de qualquer 
parcela indenizatória.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho 
a dizer ao Deputado Inocêncio Oliveira que, com a se-
gunda modificação, que ocorreu há pouco, o § 4º ficou 
exatamente como está na Constituição.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Justamente.
O SR. FERNANDO CORUJA – Então, seria im-

portante, em termos de técnica legislativa, retirar o § 
4º, porque agora ele ficou...

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Explico a V.Exa., 
Deputado Fernando Coruja. Foi suscitada essa questão 
na Mesa e, na reunião do Colégio de Líderes, nós a 
mantivemos. Como se alteraram todas as datas, para 
que não paire a menor dúvida sobre isso, resolvemos 
mantê-lo. É o mesmo da Constituição. Como se alterou 
profundamente o período do recesso parlamentar, é 
importante mantê-lo, para que não paire a menor dú-
vida de que houve alteração fundamental.

O SR. FERNANDO CORUJA – A segunda ques-
tão diz respeito ao inciso II. A convocação que terá de 
ser submetida ao Plenário será a feita pelo Presiden-
te da República, pelos Presidentes da Câmara e do 
Senado ou pela maioria de seus membros em caso 
de urgência ou interesse público. V.Exa. quer ressaltar 
aqui que as referentes a estado de sítio não precisam 
ser submetidas.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – É verdade. 
O SR. FERNANDO CORUJA – Sugiro, para ficar 

mais claro, depois de “ou interesse público relevante”, 
colocar ponto-e-vírgula. Daí: “em todas as hipóteses 
desse inciso” – vírgula -, “com a aprovação da maioria 
absoluta de cada uma das Casas do Congresso Na-
cional”. Isso em termos de técnica legislativa. 

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – A vírgula é 
importantíssima na língua portuguesa. Eu a aceito 
também.

O SR. FERNANDO CORUJA – E a terceira pre-
ocupação foi a levantada pelo eminente Deputado que 
me antecedeu, com quem concordo.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Já corrigi.
O SR. ZONTA – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oli-
veira, no § 7º, naquilo que se refere à expressão “ve-
dado, neste caso, o pagamento de qualquer parcela 
indenizatória”, sugerimos que fique apenas “vedado o 
pagamento de qualquer parcela indenizatória”. Não há 
necessidade de colocar “neste caso”.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Já tirei a ex-
pressão, Deputado Zonta. Ficou desta forma: “vedado 
o pagamento de qualquer parcela indenizatória”.

O SR. ZONTA – A segunda questão é uma dúvi-
da. Solicito a V.Exa. esclarecimento. Uma vez alterada 
a Constituição, naquilo que se refere ao art. 57, que 
ora discutimos, e adotado novo sistema de recesso, 
reduzindo-o, as Assembléias Legislativas que fazem 
remissão ao art. 57, assim como as Câmaras de Vere-
adores, adotarão automaticamente o mesmo período 
de recesso aqui proposto?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Obrigatoria-
mente, não, porque legislamos para a esfera federal, 
para a União. Quem legisla para os Estados são as 
Assembléias Legislativas e, para os Municípios, as Câ-
maras Municipais. Qualquer interferência nesse caso 
feriria o princípio federativo. Minha opinião é de que 
haverá efeito cascata. Nenhuma Assembléia deixará 
de fazê-lo, porque haverá enorme cobrança da socie-
dade nesse caso.

O SR. ZONTA – Até porque se trata de artigo da 
Constituição Federal, soberana em relação às Cons-
tituições Estaduais.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Mas há outros 
que dizem, sobretudo em relação a cláusula pétrea, 
que ninguém pode ferir o sistema federativo.

O SR. ZONTA – Obrigado.
O SR. LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer uma consulta ao Relator.

Deputado Inocêncio Oliveira, o inciso II do § 6º 
estabelece como será realizada a convocação extra-
ordinária do Congresso Nacional e elenca as hipóte-
ses: pelo Presidente da República, pelos Presidentes 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados ou a 
requerimento da maioria absoluta de ambas as Casas, 
que ressalva ser necessário ser aprovado.

Está perfeita a redação da ressalva para as 2 
primeiras hipóteses – da convocação pelo Presiden-
te da República ou pelos Presidentes das Casas do 
Congresso Nacional -, mas me preocupa a mesma 
exigência para o requerimento da maioria, uma vez 
que, segundo entendo, o requerimento é feito para 
preservar a liberdade de atuação parlamentar de cada 
um de nós.

Imagine V.Exa. que haja requerimentos da maio-
ria que porventura não tenham o apoiamento dos Lí-
deres e, nos últimos dias, antes da necessidade da 
convocação, precisando votar o requerimento para 
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aprovar a convocação, os Líderes, que têm a possibili-
dade de pedir verificação e encaminhar as obstruções, 
obstruam a pauta e não seja permitida a votação do 
requerimento.

Sugiro, Deputado Inocêncio Oliveira, que a reda-
ção seja aperfeiçoada, que façamos a ressalva para 
os 2 primeiros casos.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Entendo a pre-
ocupação de V.Exa., mas vamos considerar o raciocí-
nio contrário, que os Líderes resolvam mandar colher 
assinaturas, e os Parlamentares não queiram, como 
se faz no processo atual. Quero dizer, Sr. Presidente, 
que estarei levando à Mesa...

O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, de-
sejo apenas oferecer um auxílio. Tem de ser nominal, 
porque é maioria absoluta.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Justo, era aon-
de eu iria chegar.

O SR. MORONI TORGAN – Sendo maioria ab-
soluta, tem de ser nominal. 

O SR. LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 
o requerimento já é nominal.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Então, estou 
levando à Mesa a proposta para que se coloquem 
bureaus nas entradas da Casa a fim de que esse de-
sagradável espetáculo de coleta de assinaturas nos 
corredores não ocorra mais. É um constrangimento 
para todos nós. As pessoas dizem que sua sobrevi-
vência depende de assinarmos proposta de emenda 
à Constituição ou de CPI. Precisamos disciplinar isso. 
Além do mais, muitas vezes assinamos e, no plenário, 
aparece um argumento maior e temos de votar. 

Penso que, como se trata de maioria absoluta, 
deve ser referendado pelo Congresso. Ao invés de 
enfraquecer, vai fortalecer a instituição, porque será 
o Plenário, soberanamente, que decidirá se vai haver 
ou não convocação extraordinária.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Sr. Presidente, 
estou na relação para falar pela ordem.

O SR. SEVERIANO ALVES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr. Relator, 
Deputado Inocêncio Oliveira, não seria prudente, no 
§ 7º, trocar a expressão “indenizatória” por “remune-
ratória”, porque, se houver convocação extraordinária, 
os Deputados estarão proibidos de receber qualquer 
compensação remuneratória, mas não estão de rece-
ber verba indenizatória. Para que não haja confusão, 
troquemos “qualquer parcela indenizatória” por “qual-
quer parcela remuneratória”.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Ilustre Líder 
Severiano Alves, essa expressão já está na Constitui-
ção Federal. Para que não paire dúvida, retiramos a 
expressão “qualquer”. 

Ficará assim: 

“§ 7º Na sessão legislativa extraordiná-
ria, o Congresso Nacional somente delibera-
rá sobre a matéria para a qual foi convocado, 
ressalvada a hipótese do § 8º, vedado o pa-
gamento de parcela indenizatória”.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
qualquer pagamento adicional.

O SR. SEVERIANO ALVES – A expressão “in-
denizatória” vai confundir, Sr. Presidente.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – “Indenizató-
ria”, não; “qualquer pagamento adicional”.

O SR. SEVERIANO ALVES – “Pagamento adi-
cional” ou “parcela remuneratória”.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – A Constituição 
usa a expressão “parcela remuneratória”.

Vejam como o tema é palpitante. A Casa toda 
deseja que saia um texto transparente, para que não 
paire a menor dúvida de que não vamos receber da-
qui para frente remuneração por qualquer convocação. 
Chegou-nos agora, desde que não fez parte do acordo, 
a seguinte sugestão: “vedado o pagamento de parcela 
indenizatória em razão da convocação”.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Sugiro então, 
nobre Deputado, o seguinte texto: “vedado qualquer 
pagamento adicional”.

O SR. SEVERIANO ALVES – Seria mais pru-
dente, concordo.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Da convo-
cação...

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Não é isso!
O SR. SEVERIANO ALVES – Está certo, qual-

quer pagamento.
O SR. NELSON MARQUEZELLI – Por que colo-

car “parcela indenizatória”? Ponha “indenização”.
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, devemos ter 
um certo cuidado com esta discussão, porque rece-
bemos por convocação extraordinária uma verba in-
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denizatória, porque é ajuda de custo. Então, o termo é 
esse. O conceito jurídico correto é verba indenizatória, 
porque é ajuda de custo. Não é subsídio ou outra coisa. 
Em razão da convocação, há pagamento de uma ajuda 
de custo equivalente a um subsídio. É equivalente, mas 
se trata de verba indenizatória. Portanto, está correto 
o texto. É termo constitucional, não há qualquer con-
fusão com outra verba indenizatória.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Talvez a 
única modificação, Deputado Roberto Freire, a ser feita 
seja a de retirar a expressão “qualquer”.

O SR. ROBERTO FREIRE – Claro. Mas isso o 
Deputado Inocêncio Oliveira já havia feito. A expressão 
“qualquer” pode ser retirada.

O SR. VICENTE CASCIONE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. VICENTE CASCIONE (PTB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Inocêncio Oliveira, o texto, da forma como está, 
ficou incompleto, porque a Constituição Federal, no art. 
57, § 7º, cita a expressão “parcela indenizatória”, e não 
pára aí. Fala em pagamento de parcela indenizatória 
em valor superior ao subsídio mensal.

Significa que a Constituição Federal está referindo 
uma parcela relativa, em seu valor, ao subsídio. Mas 
o texto foi apresentado de tal forma que a expressão 
“parcela indenizatória” parece flutuar. Veja V.Exa.: “ve-
dado, neste caso, o pagamento de qualquer parcela 
indenizatória”. 

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – A expressão 
“neste caso” já saiu. A palavra “qualquer” também foi 
retirada.

O SR. VICENTE CASCIONE – Mas falta dizer a 
quem está vedado o pagamento. A quem? Está implí-
cito, quando a Constituição vigente fala em valor não 
superior ao subsídio, que subsídio mensal é devido 
aos Parlamentares, Deputados e Senadores. Mas o 
texto nada fala sobre o destinatário do pagamento. 
Assim está redigido:

“Na sessão legislativa extraordinária o 
Congresso Nacional somente deliberará sobre 
a matéria para a qual foi convocado” – portanto, 
o sujeito é o Congresso Nacional -, “ressalva-
da a hipótese do § 8º, vedado, neste caso, o 
pagamento de parcela indenizatória”. 

Eu indago: a quem? Ao Congresso? 
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Aqui está “Con-

gresso Nacional” também.

O SR. VICENTE CASCIONE – Não pode ser ao 
Congresso. Tem de ser, evidentemente, aos Parlamen-
tares: Deputados e Senadores.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – A Constituição, 
hoje, nobre Deputado...

O SR. VICENTE CASCIONE – Mas a Constitui-
ção fala sobre parcela indenizatória que não pode ser 
superior ao valor do subsídio mensal. E aí está explícito 
que subsídio mensal é a remuneração do Deputado e 
do Senador. Aqui a expressão “parcela indenizatória” 
fica flutuando. É preciso haver a referência a quem 
ela é devida.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Com todo o 
respeito, quero contestar em grau, gênero, número 
e espécie o que V.Exa. disse. A Constituição fala em 
parcela indenizatória não superior ao subsídio mensal 
porque havia 2 parcelas iguais à remuneração mensal. 
Em razão disso é que as 2 não poderiam ser superio-
res ao subsídio mensal. Como acabamos com as 2, 
não há que se falar em serem ou não elas superiores 
ao subsídio mensal.

O SR. VICENTE CASCIONE – A sugestão de re-
dação que dou a V.Exa. é esta: “sendo vedado o paga-
mento aos seus membros” – de quem? Do Congresso 
Nacional – “de parcela indenizatória”.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Mas o texto já 
fala em Congresso Nacional. “Na sessão legislativa 
extraordinária, o Congresso Nacional...”. A menos que 
se queira repetir “Congresso Nacional” 10 vezes.

O SR. ROBERTO FREIRE – Sr. Presidente, nin-
guém paga ao Congresso, mas aos Parlamentares.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Vai pagar a 
quem?

O SR. ROBERTO FREIRE – O Congresso vai 
pagar ao Congresso?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sras. e 
Srs. Deputados, em benefício do bom transcurso da 
presente sessão, a Presidência dará por encerrada a 
participação do Deputado Inocêncio Oliveira. Quem 
precisar tirar mais dúvidas que o faça pessoalmente.

O SR. ISAÍAS SILVESTRE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem a pa-
lavra o Deputado Isaías Silvestre, Relator da matéria. 
para proferir parecer á Emenda Aglutinativa nº 02, pela 
Comissão Especial .

O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, chegamos ao final do debate de uma 
PEC que há 10 anos tramitava nesta Casa. Logo que 
aqui chegamos, em 2003, fomos contemplados com a 
relatoria da Comissão Especial criada para esse fim. 
Em menos de 45 dias, fizemos o relatório. O Depu-
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tado Orlando Desconsi, Presidente da Comissão, fez 
com que a Mesa, presidida na ocasião pelo Deputado 
Inocêncio Oliveira, recebesse das nossas mãos a con-
clusão do relatório.

Tentamos , por várias vezes, que a matéria pudes-
se vir a voto em plenário, mas não fomos felizes, não 
fomos contemplados, talvez pela falta de consenso. 

Ontem, porém, os Líderes, bem afinados, pediram 
ao Presidente e à Mesa e foram contemplados com a 
reunião de hoje no Colégio de Líderes. Queremos pa-
rabenizar as Lideranças desta Casa por haverem che-
gado a um consenso, por meio de discussão travada 
em clima cordial e de responsabilidade, o que permitiu 
a esta Casa legislar de forma brilhante.

Chegamos ao consenso de que o recesso terá 55 
dias, exemplo para toda a Nação. As Câmaras Munici-
pais e Assembléias Legislativas agora têm um parâme-
tro, pois constatarão que o povo brasileiro está atento 
e acompanha as votações da Casa, tal como se dará 
em relação à proposta do salário mínimo de 350 reais 
e como ocorreu hoje com o recesso parlamentar.

Parabenizamos esta Casa, mas deixamos regis-
trado que, durante a discussão na Comissão Especial, 
havíamos incluído, no § 2º, que a Sessão Legislativa 
não será interrompida sem a aprovação dos projetos 
referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei 
Orçamentária Anual.

O texto foi retirado, mas vai ser discutida uma pro-
posta pela Liderança do PT, para que não deixemos o 
Orçamento sem uma diretriz, para que não fiquemos 
sem saber quando devemos encerrar as votações do 
Orçamento da União.

Parabenizamos o Vice-Presidente Inocêncio Oli-
veira, na época Presidente, autor dessa emenda aglu-
tinativa, que nos levou a esse consenso, a fim de que 
possamos ter 55 dias de recesso, sendo que 9 dias 
em dezembro, 31 dias em janeiro, 1 dia em fevereiro 
e 14 dias em julho.

Com isso, estamos cumprindo um dever para com 
os nossos eleitores. Estamos cumprindo um dever não 
imposto pela imprensa, porque isso está sendo discutido 
há 10 anos. Se não foi votado ainda, foi por falta de con-
senso. Estamos iniciando o último ano desta Legislatura. 
A Câmara está de parabéns por ter votado medida tão 
necessária. Que sirva de exemplo para todas as Casas 
legislativas. Estamos dando uma resposta à população, 
que nos elegeu para que fizéssemos, sem pressões, 
uma legislação responsável e transparente.

Parabenizamos os nobres colegas e todas as 
Lideranças, em especial os Deputados que comigo fi-
zeram parte da Comissão Especial que analisou a pro-
posta, presidida pelo Deputado Orlando Desconsi.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Esta Pre-
sidência informa às Sras. Deputadas e aos Srs. Depu-
tados que, encerrada a votação da presente matéria, 
convocará sessão extraordinária, para a conclusão, 
ainda hoje, da votação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 7, de 2003, que trata dos agentes co-
munitários de saúde. (Palmas nas galerias.) Será vota-
da também a proposta de emenda à Constituição que 
trata da aquisição de equipamentos de radioisótopos 
para finalidades médicas. 

São 2 as matérias: a primeira, apenas a conclusão 
da votação de 2 destaques; a segunda, uma proposta 
de emenda à Constituição de caráter humanitário, de 
autoria do Senador Jorge Bornhausen, que facilita a 
importação de equipamentos de radioisótopos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Deputado Pauderney Ave-
lino.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
remos apenas nos congratular com V.Exa. pela decisão 
tomada. O PFL estará presente ao plenário para votar 
as matérias anunciadas por V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-
gado, Deputado Pauderney Avelino.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Alberto Goldman, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ontem, o Deputado Henrique Fontana, 
falando como Líder do PT, pronunciou-se em reação 
a discursos que tinham sido feitos desta tribuna sobre 
os buracos do Lula – é claro, os buracos no asfalto das 
nossas estradas. S.Exa. apresentou uma série de da-
dos, que quero contestar. 

S.Exa., admitindo-se a boa-fé, certamente foi 
enrolado pelos técnicos do Governo, talvez até pelo 
Presidente Lula. 

Pergunta o Deputado se em 1º de janeiro de 2003 
as estradas eram um tapete sem nenhum buraco. Evi-
dentemente não eram. A crise é antiga, vem desde a 
década de 90. 

Vamos então analisar dados da Confederação 
Nacional dos Transportes, que divulgou que, no final 
de 2002, das rodovias pavimentadas sob gestão es-
tatal, estavam em estado deficiente, ruim ou péssi-
mo 58,5%. Em 2004, segundo ano do Governo Lula 
– esse é o dado de que dispomos agora -, 61,3% das 
estradas brasileiras estavam nessa mesma situação, 
em estado deficiente, ruim ou péssimo. Portanto , no 
segundo ano do Governo Lula, a situação nas estradas 
era pior do que no último ano do Governo Fernando 
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Henrique, conforme dados da Confederação Nacional 
dos Transportes.

Mas é preciso também lembrar que em 2002 
entrou em vigor a CIDE – em 2002 esses recursos 
praticamente não puderam ser utilizados -, arreca-
dação específica para aplicação em transportes, nas 
estradas brasileiras.

Em 2002, embora sem poder ser utilizados, foram 
recolhidos 7,2 bilhões de reais; em 2003, 7,5 bilhões; 
em 2004, 7,6 bilhões; e, em 2005, 8,7 bilhões. Antes 
não havia CIDE, e agora há 31 bilhões de reais arreca-
dados, mas as estradas estão piores do que antes.

Vejamos agora o que foi executado no Governo 
Fernando Henrique Cardoso em restauração de rodo-
vias – e não confundam restauração com tapação de 
buraco, que isso é outra história. Operação tapa-bura-
cos é tapa-buraco mesmo, não resolve nada, porque 
3 ou 6 meses depois não sobrou nada. Estou falando 
em restauração, porque S.Exa. o Líder do PT falou em 
restauração de rodovias federais. 

Em 2000 – valores atualizados -, gastaram-se 
741 milhões de reais; em 2001, 901 milhões; em 2002, 
466 milhões. Ou seja, em 3 anos de Governo Fernando 
Henrique, 2,1 bilhões de reais. O Governo Lula gastou, 
em 2003, 436 milhões de reais; em 2004, 561 milhões; 
em 2005, 336 milhões. Total: 1,33 bilhão. Portanto em 
3 anos de Governo Lula foi gasto pouco mais que a 
metade do que se gastou nos últimos 3 anos do Go-
verno Fernando Henrique Cardoso.

Em 2005 inventou-se uma rubrica chamada Re-
cuperação de Trechos Rodoviários – que é um tapa-bu-
raco um pouco mais sofisticado -, e nela alocaram-se, 
em 2005, 529 milhões de reais. Mesmo que somás-
semos esse valor ao 1 bilhão e 333 milhões de reais 
destinados à restauração, não atingiríamos o valor 
gasto com a recuperação de estradas nos 3 anos do 
Governo Fernando Henrique.

Em conservação preventiva o Governo gastou, 
em 2004, 160 milhões de reais, menos do que se 
gastou em 2003. Daí os buracos: falta de conserva-
ção preventiva.

Diz o Deputado Henrique Fontana que o Governo 
Lula está restaurando – e não tapando buracos – algo 
em torno de 20 mil quilômetros de rodovias com 500 
milhões de reais. O custo médio de restauração, Sr. 
Presidente, segundo dados do próprio DNIT, do Minis-
tério dos Transportes, é de 450 mil reais por quilômetro. 
Ora, para restaurar 20 mil quilômetros será preciso ter 
9 bilhões de reais. O Governo só tem 500 milhões, ou 
seja, cerca de 5% do necessário. Com esses 500 mi-
lhões, o Governo pode restaurar mil quilômetros e não 
20 mil. O tapa-buraco, sim, é possível, já que o custo 
da operação depende do buraco. Mas na maioria das 

nossas estradas não adianta tapar buraco, porque o que 
era buraco já virou cratera. Não existe mais a estrada, 
ela tem de ser restaurada. Não existe tapa-buraco pos-
sível para esse estado de conservação das rodovias 
brasileiras. E não é verdade que, de cada 10 buracos, 
9 já estavam abertos em 1º de janeiro de 2003.

Em sua última frase, sobre o patrimônio das pri-
vatizações, o Deputado Fontana perguntou onde foi pa-
rar o dinheiro auferido. Ora, ele sabe a resposta, todos 
sabem, tanto que o próprio PT criticava acerbamente 
o Governo anterior porque o recurso das privatizações 
estava sendo usado para abater a dívida pública, que 
no final de 2002 estava em setecentos e poucos bilhões 
de reais e hoje já está em quase 1 trilhão. O valor das 
privatizações foi utilizado para abater a dívida pública, 
e essa era uma crítica permanente do PT.

Hoje, a maior notícia que dá ao País o Presiden-
te Lula é que ele utilizou 15 bilhões de dólares – que 
estavam em caixa – para abater a dívida com o Fundo 
Monetário Internacional. Anuncia isso como se fora um 
feito heróico do seu Governo. 

Sr. Presidente, eu gostaria apenas de dizer ao 
Deputado Henrique Fontana que tome mais cuidado 
com os números e que analise com mais seriedade 
as suas informações.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Compa-
nheiros, não é justo nem é direito constranger os Srs. 
Líderes. Esta é a Casa do debate. Mas eu recomen-
daria, não para a sessão de hoje, naturalmente, mas 
para as próximas sessões, que, no momento da vota-
ção de matérias importantes como esta proposta de 
emenda à Constituição, fizéssemos um esforço para 
nos concentrar no objeto da votação. (Palmas.)

Creio , naturalmente, que não podemos cercear 
nenhum Líder de usar a palavra pelo espaço da Lide-
rança, mas que procurem fazer isso, tendo em vista que 
a Casa dispõe de todo o tempo para essa finalidade, 
nos momentos em que não fizéssemos o contraponto 
entre as votações e o uso desse tempo.

De qualquer forma, já está inscrito, para falar 
como Líder, o Deputado Henrique Fontana, a quem 
passarei a palavra pela Liderança do Partido dos Tra-
balhadores.

Antes, a Presidência comunica que amanhã ha-
verá sessão extraordinária para votação de proposta 
de emenda à Constituição sobre o fundo que amplia 
os recursos para a educação básica, conhecido como 
FUNDEB. A sessão que averiguará a presença, para 
efeitos administrativos e constitucionais, será a da tar-
de, a das 14h. A presença na sessão extraordinária da 
manhã não cobre a ausência na sessão da tarde. 

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, estejam cien-
tes de que a presença, para efeitos administrativos e 
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constitucionais, será verificada na sessão das 14h. De 
outra forma ou mais diretamente, todas as Sras. e Srs. 
Deputados terão de registrar a presença a partir das 
14h, embora a sessão deliberativa seja a da sessão 
extraordinária, a qual convocaremos para amanhã, 
pela manhã, entre outras matérias, com a votação da 
proposta referente ao Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Partido dos 
Trabalhadores.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Aldo Rebelo, Sras. e Srs. Deputados, de início, 
queremos dizer que acolhemos integralmente a su-
gestão de V.Exa., Sr. Presidente, de nas próximas ses-
sões, enquanto estivermos em processo de votação, 
não tomarmos a iniciativa de usar o tempo de Lide-
rança. Hoje o fazemos para um debate democrático, 
para responder e fazer novas perguntas ao Líder do 
PSDB, aos Líderes que fizeram parte da aliança que 
governou o País durante os 8 anos que antecederam 
o nosso Governo.

Nobre Deputado Goldman, tenho absoluta tran-
qüilidade e serenidade de mencionar para V.Exa. que 
não estou enrolado com os números. Tenho lido mui-
tos dados, analisado resultados e o que mais quero é 
debater ao longo de todo este ano com V.Exa. e com 
o País todos os dados comparativos daqueles que 
foram os resultados reais para o Brasil, do Governo 
que V.Exas. fizeram e daqueles que estão sendo os 
resultados reais para o Brasil, do Governo que tem a 
responsabilidade com os seus aliados, junto com o 
Presidente Lula.

No quesito “buracos abertos”, quero começar por 
meio de uma outra reflexão: não se trata dos buracos 
das estradas, mas dos buracos das finanças públicas. 
E V.Exas., além de terem permitido que se abrissem 
muitos buracos nas rodovias federais, abriram um enor-
me rombo nas finanças públicas do País.

Hoje, temos uma operação emergencial para 
restaurar estradas, mas também temos de tapar os 
buracos abertos no patrimônio brasileiro. No Governo 
de V.Exas., que se dizem entendidos e capazes para 
gerir bem a coisa pública, a dívida brasileira saltou de 
28% para 58% do PIB, ao mesmo tempo em que fo-
ram vendidos 70% do patrimônio público construído 
por todas as gerações de brasileiros.

E eu, como boa parte dos brasileiros, quero sa-
ber onde foi de fato parar o dinheiro arrecadado com 
essas vendas. Disseram que com ele se abateria a dí-
vida, mas ela só fez aumentar. Disseram que com ele 

aperfeiçoariam a educação pública, mas as universi-
dades federais, por exemplo, não foram beneficiadas 
naquele período. Disseram que com ele melhoraria a 
saúde pública, mas todos sabemos as dificuldades que 
a saúde pública enfrenta até hoje.

V.Exas., nobre Deputado Alberto Goldman, foram 
ao FMI porque o País quebrou 2 vezes durante a ges-
tão econômica dos senhores. Não foram ao FMI buscar 
empréstimo para duplicar a BR-101, mas para tapar os 
buracos da péssima gestão financeira de V.Exas.

Depois de 3 anos de trabalho não só do Gover-
no, mas também do povo brasileiro, temos condições 
de dizer, com base em números reais, que V.Exa. não 
contestou que as reservas brasileiras custavam 20 bi-
lhões de dólares em 1º de janeiro de 2003 e hoje valem 
55 bilhões de dólares. Tapamos o buraco que V.Exas. 
assumiram no FMI, pagamos a dívida e economizamos 
900 milhões de dólares para o Brasil promover, entre 
outras obras, a duplicação da BR-101. 

Como sou gaúcho, e os colegas me conhecem, 
quero começar por essa e depois trato dos restauros. 
Assisti, e muitos aqui sabem disso também, de outros 
Estados da Federação, a 2 atos que anunciavam o 
início das obras da duplicação da BR-101, que, como 
todos têm conhecimento, é uma estrada estrutural para 
o MERCOSUL. 

À época, com a presença do Ministro dos Trans-
portes, o então Presidente Fernando Henrique Cardo-
so fez um pronunciamento e descerrou uma placa que 
anunciava o início das obras de duplicação da BR-101. 
Máquinas deram meia dúzia de voltas em torno da 
pista, abriram um canteiro, remexeram a terra, mas as 
obras foram paralisadas. Novas promessas de reinício 
das obras, perto da outra eleição, no caso. Mexeram 
um pouco mais aquelas máquinas e nada. 

Os gaúchos e os catarinenses conhecem bem 
essa história da BR-101, bem como os paulistas. De 
novo obras paralisadas.

Deputado Alberto Goldman, passei por lá no úl-
timo final de semana e vi a obra de ponta a ponta, de 
Osório até Palhoça. A duplicação da BR-101 ocorre 
porque o Governo Lula investe mais na malha rodo-
viária do que investia o Governo Fernando Henrique 
Cardoso. A verdade dói. Parece que V.Exas. têm difi-
culdades de aceitar que o próprio Presidente possa 
comparar o nosso Governo com o de V.Exas.

Tentam agora cercear o direito de o Presidente 
Lula, que exerce a Presidência constitucionalmente, 
por vontade da maioria dos brasileiros, dialogar com 
o povo. S.Exa. decidiu dialogar com o povo brasileiro 
em cadeia de rádio e televisão e explicar por que pa-
gou antecipadamente a dívida com o FMI. 
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A idéia do PSDB é proibir o Presidente de falar 
com a população brasileira. Querem também que o 
Presidente pare de governar. Primeiro, aprovaram a 
reeleição e, agora, estão arrependidos, porque o Pre-
sidente Lula vai concorrer à reeleição. Por isso, tentam 
impedir o Presidente Lula de exercer a plenitude demo-
crática no último ano do seu primeiro governo. 

É evidente que o Presidente precisa anunciar 
programas, inaugurar obras e governar o País. V.Exas. 
têm de entender que, enquanto não ganharem a elei-
ção, quem governa o País é o Presidente Lula e os 
partidos que o apoiam.

Mostrarei outro dado a V.Exa. para continuarmos 
o nosso debate comparativo, pedindo que, por favor 
– quem sabe?-, retirem aquela tentativa de censura 
levada ao TSE pelo seu partido. Mas vou falar de ha-
bitação. 

No último ano do Governo dos que hoje são gran-
des críticos, dos que dão aulas de como resolver os 
problemas do Brasil – só que aplicaram poucas das 
suas aulas nos 8 anos em que tiveram a oportunidade 
de ter a caneta nas mãos para governar – foram in-
vestidos 6,5 bilhões de reais em diferentes programas 
habitacionais, que garantiram a execução e o atendi-
mento de 304 mil famílias.

Viemos crescendo. No primeiro ano do Governo 
Lula foram aplicados 8,4 bilhões; no segundo, 10,5 bi-
lhões de reais; no ano passado, 13,5 bilhões de reais. 
Esses recursos garantiram não as 304 mil unidades 
habitacionais, mas 644 mil. 

Isto é bom para o Brasil, Deputado Goldman. 
V.Exa. deveria estar feliz com o fato de que o Brasil 
pôde duplicar os investimentos em habitação, o que 
é de interesse social. Mas o discurso que ouvimos é 
o de que isso é eleitoreiro! Mas, certamente, no ano 
de 2005 não houve eleição e no ano de 2006 haverá 
eleição. Nós não vamos parar com os investimentos 
em habitação popular por causa das eleições, porque o 
povo que está na fila esperando por uma alternativa de 
habitação quer mais investimentos, quer mais atuação 
do Governo. E é o que estamos tentando fazer.

As condições financeiras foram melhorando aos 
poucos, mas estão ainda muito difíceis, porque a he-
rança que este Governo recebeu foi muito perversa, 
foi de muita dívida. Passar de 28% para 58% do PIB é 
endividar demais o País, Deputado Alberto Goldman. 
Acho que essa escola de gestão econômico-financei-
ra, com franqueza, Deputado, o Brasil não quer ver de 
novo. Aliás, o tema principal dos debates neste ano 
vai ser o Brasil quer aperfeiçoar, reconhecendo os 
limites deste atual Governo e avançar num segundo 
Governo Lula, superando as conquistas que tivemos. 
Quem sabe eu possa vir, no próximo ano, falar de 700 

ou 800 mil unidades habitacionais, de construir outra 
BR? Ou o Brasil quer voltar para trás, seja com Serra, 
seja com Alckmin? Eu gostaria que fosse, se pudesse 
contribuir com a candidatura, o ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Eu gostaria, porque isso daria mais 
nitidez ao que ocorreu no passado e ao que acontece 
no Governo de hoje. O povo compreenderia melhor a 
comparação entre os 2 governos. Ele iria, por exem-
plo, dizer se é bom vender o patrimônio público que 
ainda temos. É positivo privatizar a Caixa Econômica 
Federal, o Banco do Brasil ou a PETROBRAS? Eu 
acho que o povo vai dizer “não”, que não quer voltar 
ao período das privatizações, que quer continuar com 
este Governo que não privatizou nenhum centavo do 
patrimônio público do País, que acertou e que errou, 
que tem de reconhecer os limites e que tem de superá-
los, tem de baixar mais rápido a taxa de juros. Agora, 
com franqueza, quando ouço José Serra falando em 
baixar a taxa de juros, eu pergunto por que não bai-
xaram durante os 8 anos em que governaram, quando 
ela chegou ao maior nível.

E só uma última homenagem sobre a CIDE. Não 
foi repassado nenhum centavo de CIDE para Estados 
e Municípios durante o Governo daqueles que nos cri-
ticam. E foi exatamente durante o Governo Lula que 
parte dessa taxa passou a ser partilhada com Estados 
e Municípios, para ampliar os investimentos na malha 
rodoviária no País. 

A minha última frase, Sr. Presidente, vamos deba-
ter, vamos discutir os erros e acertos, vamos ver quem 
é melhor aqui e quem é melhor lá. Mas não vamos, 
por favor, tentar retirar do Presidente Lula o direito de 
ser Presidente no último ano do seu primeiro governo. 
Este é o direito constitucional de S.Exa. E se hoje há 
eleição é porque V.Exas. votaram nesse sentido. E não 
vamos abrir mão dos direitos constitucionais relativos 
ao mandato do Presidente Lula.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aten-
ção! Vamos organizar. Eu vou reiterar o apelo do Depu-
tado Aldo Rebelo no sentido de que o Líder deixe que 
encerremos esta votação. Precisamos encerrá-la. Vai 
haver 5 votações nominais nesta noite e todas se re-
ferem à PEC. Proposta de emenda à Constituição re-
quer quorum qualificado de 308 votos. E esse pessoal 
está esperando a votação dessa matéria há 60 dias. 
Nós, que somos a favor, vamos provar isso votando! 
(Palmas.) Eu queria fazer um apelo. O Líder Aleluia 
tem razão.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, tinha feito uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Então, 
vou fazer um apelo: vou dar a palavra ao Líder, que 
é um contraponto, e a partir daí vamos votar. Vamos 
terminar isso! Eu não prorroguei a sessão, porque ela 
foi interrompida.

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra .

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
não deve fazer o apelo. Não estamos aqui brincando. 
Estamos fazendo um debate político importante para 
o País. Não nos faça este apelo. Vamos fazer o debate 
político todos os dias, em todas as sessões, porque esta 
é a função e este é o papel do Congresso Nacional.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Presidente Aldo Rebelo havia me concedido a pala-
vra e, por educação, cedi minha vez ao Líder Henri-
que Fontana antes de levantar minha questão de or-
dem. Portanto, gostaria de fazer a V.Exa. questão de 
ordem, solicitando à Mesa uma resposta sobre os re-
querimentos que fiz aos vários Ministérios deste Go-
verno sobre o risco ao patrimônio público em função 
da não-execução orçamentária, o que compromete o 
patrimônio público de todos os brasileiros. Quero uma 
resposta a esses requerimentos de informação, o que 
até agora não tive.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – In-
formo a V.Exa. e ao Plenário que o Presidente Aldo 
Rebelo ao sair da Mesa informou que vai responder 
sobre os Ministros de Estado não terem respondido ao 
requerimento desta Casa. Deu um prazo de 30 dias, 
prorrogáveis por mais 30.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 
isso é muito importante, porque vem responder tam-
bém ao Líder Henrique Fontana sobre a baixíssima 
execução orçamentária que compromete o patrimônio 
de todos os brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência pede compreensão. Precisamos votar as 
matérias, mas sem prejuízo do debate. Como disse o 
Deputado Alberto Goldman, não há prejuízo algum.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado José Carlos Aleluia, 

para uma Comunicação de Liderança, pela Minoria. 
S.Exa. dispõe de 8 minutos.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocên-
cio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, meu caro Líder do 
PT que acaba de realizar o esforço que corresponde 
a sua competência, mas que talvez esteja além da 
capacidade do melhor dos oradores, tentar convencer 
a Nação de que o Brasil vai bem é uma missão im-
possível, Líder Fontana, porque as famílias estão se 
sentindo pressionadas. 

Concordo com V.Exa. O Governo Lula apenas dá 
seqüência a um longo período em que o Brasil não con-
segue crescer. O Presidente Lula foi eleito com a idéia 
de que fosse capaz de mudar o País, de que pudesse 
gerar um novo tempo para o País, de que pudesse dar 
início a uma arrancada para o crescimento econômico, 
sobretudo para a melhoria de vida dos brasileiros. Hoje, 
Deputado Fontana, todas as famílias brasileiras, sem 
exceção, mesmo aquelas que eventualmente melhora-
ram de vida – que são poucas – sabem que em média 
a qualidade de vida do brasileiro não melhorou.

O crescimento do PIB per capita está muito pró-
ximo de zero, inclusive nos 3 anos de governo do Pre-
sidente Lula. O que era de se esperar? Que o debate 
fosse voltado para a retomada do crescimento econômi-
co. E V.Exas. ficam tentando discutir o período anterior, 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Deputado Henrique Fontana, precisamos cres-
cer, não a essas taxas medíocres. Quando se subtrai 
o aumento da eficiência e o aumento populacional, 
sobretudo o aumento de 18 anos atrás, verifica-se que 
os pais e as mães de família estão chegando à con-
clusão de que a vida não melhorou no Governo Lula. 
E mais: de que a perspectiva de melhoria de vida dos 
seus filhos é inexistente.

Hoje, os jovens que completam 18 anos, tenham 
qual for a formação, não conseguem emprego. Aqui 
estão Deputados e Deputadas que vão à base e que 
sabem – todos sabem – que a principal reivindicação 
que lhes trazem é de emprego. Qualquer que seja a 
oportunidade, querem emprego para o filho, para a 
filha que se está formando. 

Estamos vivendo no País da paralisia, porque no 
período de Lula não se avançou em nada. A história 
vai mostrar. Dos 3 anos e 1 mês de Governo do Pre-
sidente Lula, se eu tivesse que escolher um único fato 
relevante de mudança estrutural no Brasil, diria que foi 
a aprovação da possibilidade de criar um novo plano 
de previdência para o novo servidor público. Nem isso 
o Governo Lula transformou em realidade.

O Governo vai aumentar em mais de 15% o efe-
tivo dos funcionários públicos e não se preocupou em 
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regulamentar a previdência deles. Não avançamos em 
nada. Imaginar que a grande realização de um gover-
no, ao fim de 3 anos, é uma operação tapa-buracos é 
desconhecer o conceito de conservação e manuten-
ção. Todas as pessoas que têm uma casa, todas as 
pessoas que têm qualquer tipo de propriedade ou que 
moram em qualquer tipo de propriedade sabem que a 
solução não é tapar buracos, é prevenir os buracos, é 
conservar as estradas, é conservar as casas, é cons-
truir bem construído.

Este Governo está loteando o DNIT. Não é por 
outro motivo que, ainda nesta semana, quando o di-
nheiro apareceu, foram trocados os Diretores do DNIT. 
O da Bahia se demitiu e disse que saía porque o DNIT 
não tinha condições técnicas nem sequer de tapar os 
buracos que Lula disse que vai tapar.

O Líder Alberto Goldman foi contundente: os 
números mostram que essa operação tapa-buracos 
é apenas uma encenação. Os buracos não serão ta-
pados na extensão que S.Exa. promete, porque o di-
nheiro não é para isso, porque não há estrutura de 
conservação. 

O Brasil precisa de um governo que organize, que 
estabeleça como conceito que as coisas públicas têm 
de ser conservadas, precisam de manutenção, e o re-
paro é conseqüência da falta de manutenção.

A operação tapa-buracos é uma confissão do 
Governo Lula de que nada fez na área rodoviária bra-
sileira. Estamos confinados a não crescer. Se crescer-
mos, haverá um “apagão” nas estradas; se crescermos, 
haverá falta de portos; se crescermos, haverá falta de 
energia. Não há uma organização sistêmica que per-
mita criar condições para o Brasil crescer.

Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, acho importante 
o debate. Este é o debate que tem de ser feito. Votarei 
a proposta de V.Exa. para reduzir o tamanho do reces-
so. Mas o importante foi votado ontem: a supressão 
do pagamento de qualquer convocação extraordinária. 
Que o recesso seja de menos dias é irrelevante, pois 
sabemos como funciona esta Casa. É bom que haja 
o debate, é bom que haja tempo para o Parlamento. 
Não podemos tentar transformar esta Casa em uma 
instituição que toma deliberações sem consciência, 
sem convicção, sem estar certa de que precisa mudar 
a sua forma de trabalhar. 

Particularmente, acho que, uma vez que suspen-
demos o pagamento, reduzir é irrelevante. Quanto seja, 
60, 55, 45 dias, é totalmente irrelevante, embora reco-
nheça que o trabalho do Deputado Inocêncio Oliveira, 
de procurar conciliar todas as tendências, é digno de 
um Deputado experiente nesta Casa.

Sr. Presidente, sendo brasileiro, Deputado Federal 
e Líder da Minoria, estou preocupado com o prolonga-

do período em que o Brasil não encontra o caminho 
do desenvolvimento.

Hoje recebemos no Congresso Nacional a visita 
do Presidente da Argentina. E vou citar um dado sobre 
a Argentina para que todos tenham em mente como é 
importante crescer, porque o crescimento econômico 
é cumulativo. 

Vejam que coisa perversa aconteceu com aquele 
país. No começo do século XX, a Argentina era olhada 
pelo mundo como um país com vastas possibilidades. 
O nível de educação de seu povo se assemelhava ao 
do Canadá, próximo do da França. O PIB per capita da 
Argentina era maior do que o do Canadá. Depois de 
100 anos de maus governos, de peronismo, de regime 
militar, de golpes, de guerras equivocadas, no final do 
século XX, a Argentina tinha um PIB que era menos 
da metade do PIB do Canadá.

É isso o que está acontecendo com o Brasil. Es-
tamos perdendo a onda de prosperidade do mundo. 
O mundo todo cresce. E em qualquer corrida, quando 
alguém anda mais lento do que o outro, vai se distan-
ciando. Não avançamos em nada neste Governo. Não 
avançamos em nada no ensino fundamental, nem na 
formação técnica do nosso povo. Não avançamos na 
infra-estrutura e não avançamos na criação de um 
ambiente favorável ao empreendedorismo. 

Este Governo não vai deixar saudades para o 
povo brasileiro. O povo tem convicção de que precisa 
experimentar algo novo, revolucionário. Algo que gere 
no Brasil o novo tempo, o New Deal, uma nova opor-
tunidade que dê esperanças ao povo brasileiro, aos 
jovens, algo que Lula não foi capaz de dar. 

A SRA. LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nós, 
da Comissão Mista de Orçamento, estamos tentando 
votar o Orçamento. É verdade que o Governo, depois 
da edição de medidas provisórias sobre créditos, não 
precisa muito da Comissão de Orçamento, muito me-
nos do Orçamento.

Tínhamos uma reunião hoje às 14h30min. Na hora 
em que começávamos a reunião, começou a sessão do 
Congresso, e a reunião foi suspensa. Adiada para as 
18h, quando começávamos a reunião, foi novamente 
suspensa, porque começava a sessão do plenário da 
Câmara. Está marcada uma reunião para amanhã, às 
10h. Com certeza, ela será suspensa, porque haverá 
sessão plenária da Câmara.

Sr. Presidente, ou os Presidentes desta Casa se 
reúnem com o Presidente da Comissão Mista de Or-
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çamento e de alguma forma montam um calendário 
que possibilite a votação do Orçamento, ou não vamos 
conseguir avançar naquela discussão. 

Obrigada a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Arlindo Chinaglia, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Governo. 
S.Exa. dispõe de 9 minutos.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ainda que eu não tenha aqui delegação 
para fazer qualquer tipo de defesa ou reparo à inter-
venção do Líder da bancada do PT, até porque isso 
não seria necessário, como todos os que se orientam 
por um ideário – e penso que aqui a maioria de nós se 
orienta -, creio ser de vital importância estabelecermos 
um debate não sob aquela égide de que a estatística 
é o melhor caminho para mentir. Até porque quero re-
bater os dados apresentados pelo Líder Alberto Gold-
man com a mesma elegância com que S.Exa. atribuiu 
falhas no pronunciamento do Líder Henrique Fontana, 
dizendo que este, na sua boa-fé, teria sido iludido ou 
pela assessoria ou – pasmem, Srs. Parlamentares! 
– pelo Presidente Lula. Digo isso porque não é nada 
crível que um Parlamentar se dirija ao Presidente da 
República para pedir sua opinião. 

Mas, exageros à parte, vamos aos números. Es-
ses números são oficiais, do Ministério do Transporte, 
portanto são públicos, podem ser contestados a qual-
quer momento desde que se tenha razão. 

Dados comparativos no que diz respeito a inves-
timentos em conservação e restauração de estradas. 
Governo Fernando Henrique Cardoso: em 2000, 597 
milhões; 2001, 837 milhões; 2002, 561 milhões. Total: 
1,995 milhões de reais.

O Líder Deputado Alberto Goldman exagerou 
um pouco, não muito. Havia dito 2,1 bilhões. S.Exa. 
aumentou apenas 200 milhões.

Governo Lula: em 2003, 843 milhões; 2004, 1,030 
bilhão; 2005, 2, 310 bilhões. Total: 4,183 bilhões de re-
ais. Valor um pouco maior do que o dobro. 

Vamos em frente. Quando falam que o Governo 
tem de ter capacidade gerencial, e tentam trazer ao 
debate a operação tapa-buracos e conservação de es-
tradas, e são apresentados números, ainda que eu não 
concorde com esse reducionismo, nós já ganhamos 
nos números. Isso até o terceiro ano de governo. 

Mas quero falar, para que se reflita a respeito, 
da capacidade da equipe do Governo anterior no que 
diz respeito a pensar estrategicamente o País. Se eu 
fosse dar um único exemplo, falaria, maldosamente, do 
apagão. Mas sei que é maldade. Até porque o Presi-
dente, à época, disse que foi surpreendido. S.Exa. não 

só pediu para que esquecessem o que tinha escrito, 
como disse que foi surpreendido – quase ao final de 
seu segundo mandato, cada um de 4 anos! 

Hoje, quando se apela para a geração de em-
pregos, para uma economia ativada, com dados com-
parativos com a economia mundial, nada exemplifica 
mais a incompetência administrativa do que apagão. 
Mas não quero ficar só nessa brutal maldade da minha 
parte, até porque quero relatar o que não é maldade, 
mas simplesmente fatos.

O Governo passado deu um prejuízo para o País 
de 1,8 bilhão de reais com as termelétricas. E esses 
contratos estão sendo refeitos, reavaliados.

A metade do preço mínimo de todas as empre-
sas energéticas privatizadas no Brasil, no Governo 
passado, foi financiado pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES. A forma 
como foi conduzido gerou o fato de que a AES, em-
presa americana, que não só ganhou quase de graça 
a ELETROPAULO como foi quase impossível cobrar o 
contrato porque foi parar em paraíso fiscal. 

Sabem quem é o assessor da AES hoje? O Sr. 
Pio Borges, ex-Presidente do BNDES. Este, sim, talvez, 
mereça um julgamento sério – e não falo do popular, 
mas do penal. Seguramente, se for feita uma análise, 
ele falhou na sua função, no seu mister de funcioná-
rio público.

Até parece que tapar buraco é algo ruim. Convido 
qualquer Parlamentar, que assim pensa a ir às estra-
das e às cidades e diga que é contra que, em cerca 
de 1 mês, tenhamos estradas melhores para transitar. 
É fácil dizer que é eleitoral. Seria mais sensato apre-
sentar dados comparativos, até porque o transporte 
não é só rodoviário, esta é uma visão míope. Por que 
não se fala da Transnordestina, que este Governo vai 
fazer? Por que não se fala de outras rodovias que es-
tão sendo ampliadas como a Norte-Sul? Por que não 
se fala da FERRONORTE? 

Foi feito contrato de compra de gás da Bolívia, 
onde, extraindo-se ou não o gás, consumindo ou não o 
gás, o Brasil paga em dólar. O que aconteceu durante 
vários meses e anos seguidos pelo competente Gover-
no passado? O Brasil pagava e o gás era queimado. 

Eles estão com pouca autoridade e vêm com 
comparações internacionais: uma hora a Argentina, 
outra hora a Venezuela. Por que não comparam com 
o Governo deles? Não comparam porque a derrota é 
certa. É evidente que quando se trabalha com a de-
sinformação, isso pode, às vezes, enganar durante um 
período, mas não se sustenta. 

Geração de emprego, como cobra o Líder José 
Carlos Aleluia, com o brilhantismo de sempre. A respos-
ta é que não estamos fazendo tudo o que gostaríamos, 
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mas este Governo gera 12 vezes mais empregos por 
mês do que o anterior. Na área social, fazendo uma 
comparação, ampliamos de 7 para 17 bilhões de reais 
o investimento em programas de transferência de ren-
da, num país historicamente injusto e desequilibrado, 
tanto regionalmente, quanto, sobretudo, no âmbito das 
classes sociais. É este Governo que inverteu a linha 
da concentração de renda. 

Aplaudo os Líderes da Oposição. Convido-os para 
virem ao debate, porque será útil para o País, engran-
dece o Parlamento e nos dá prazer. Aceitamos o de-
safio. Não nos comparem com a Venezuela, quando o 
preço do petróleo quase dobrou – o candidato Serra, à 
época, disse que o Lula faria do Brasil uma Venezuela. 
Não nos comparem com a Argentina, porque temiam 
que o Presidente Lula saísse pela porta dos fundos, 
como saiu o Alfonsín.

Portanto, prezados Sras. e Srs. Deputados, esta-
mos seguros daquilo que representamos, que estamos 
fazendo e que vamos fazer, sempre com a palavra e 
a ação do Congresso Nacional. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Estamos 

em mais um capítulo da guerra dos buracos.

Durante o discurso do Sr. Arlindo Chi-
naglia, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

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, informo ao 
Plenário que o PFL usará seu horário, mas enquanto 
estivermos no processo de votação, porque a Casa 
quer votar. Não entrarei neste debate do velho: nem 
do Governo Lula, que já passou; nem do Governo 
Fernando Henrique Cardoso. Quero entrar no debate 
do futuro.

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 que assistem à 
nossa sessão, todos viram agora o Governo do PT e a 
Oposição de direita se digladiando para saber quem foi 
pior: o Governo Lula ou o Governo Fernando Henrique 
Cardoso. A verdade é que os 2 são iguais, porque um 
é a continuidade do outro.

A operação tapa-buracos que o Governo Lula 
está fazendo já foi realizada em outros momentos 
também pelo ex-Presidente Fernando Henrique Car-
doso. Mas a essência dos investimentos públicos não 
é a infra-estrutura das estradas, da saúde e da edu-
cação para nenhum dos 2 Governos, mas o tapa-bu-
raco em todos esses setores. Hoje vamos votar mais 
um: o FUNDEB.

O Líder do Governo ocupou a tribuna, mas não 
disse por que o Ministro Jaques Wagner se pronunciou 
contra a CPI da “Privataria”. Para que a fala de S.Exa. 
tivesse conseqüência, assim como as ações do Gover-
no, este deveria estar empenhado em realizar a CPI 
das Privatizações. Quando éramos do PT, durante o 
Governo Fernando Henrique Cardoso denunciávamos 
as privatizações e a verdadeira roubalheira ocorrida em 
âmbito nacional naquele momento da nossa história. 
No meu Estado, o Rio Grande do Sul, várias estatais 
foram privatizadas e o dinheiro público foi roubado pelo 
Governo e pelos governantes.

Mas o Governo petista não quer ir fundo nas in-
vestigações. O próprio Presidente Lula declarou, logo 
ao assumir, que não tinha interesse em colocar para 
fora os podres do Governo Fernando Henrique – em 
nome de uma falsa governabilidade. É em nome dela 
que se acoberta o escândalo das privatizações. 

Faço um desafio ao PT, PFL e PSDB: vamos 
instalar a CPI das Privatizações. Vamos mostrar ao 
povo o que aconteceu naquele momento em nosso 
País. Vamos ver se o Governo Lula está realmente in-
teressado em possibilitar à população brasileira que 
conheça a verdadeira história das privatizações e do 
Governo Fernando Henrique. Somente dessa maneira 
todos saberão a verdade.

Mas o Governo Lula não tem interesse em fazer 
tais investigações, porque reproduz as práticas políticas 
do Governo Fernando Henrique. Se não há grandes 
privatizações a serem feitas para desviar dinheiro pú-
blico, faz operação tapa-buracos sem licitação e, des-
sa maneira, favorece empresas acusadas de fraude, 
como ocorre no Ceará.

Essa é a realidade do Governo Lula, essa é a 
realidade do PT, irmão gêmeo do PSDB, do PFL, dos 
partidos que governaram com Fernando Henrique e 
que levaram nosso País à bancarrota!

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a pa-

lavra o Deputado Inocêncio Oliveira, para prestar escla-
recimento final sobre mudança na redação da emenda 
aglutinativa à proposta de emenda à Constituição.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL-PE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
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tados, a alteração principal foi feita no § 7º do art. 57 
da Constituição Federal. 

Aproveito para agradecer ao Líder Sarney Filho 
e ao Deputado Vicente Cascione a contribuição, que 
tornou o texto mais conciso.

“Art. 57  .................................................
§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, 

o Congresso Nacional somente deliberará so-
bre a matéria para a qual foi convocado, res-
salvada a hipótese do § 8º,” – das MPs – “ve-
dado o pagamento de parcela indenizatória 
em razão da convocação”.

É somente essa a alteração.
Agradeço a todos o apoiamento.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sr. Rela-

tor, Deputado Isaías Silvestre, V.Exa. está de acordo 
com a alteração?

O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB-MG. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
queremos nos congratular com o Deputado Inocêncio 
Oliveira pela mudança, que vem contemplar a Comis-
são e a relatoria.

O SR. IVAN RANZOLIN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. IVAN RANZOLIN (PFL-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou ins-
crito para debater a matéria e vou abrir mão da minha 
inscrição para votarmos. O assunto está perfeitamen-
te claro. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-
gado, Deputado Ranzolin.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Al-
berto Fraga.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é verdade que houve avanço em relação à matéria. 
Queriam votar um texto estabelecendo 45 dias, e fi-
zeram algumas confusões. Para manter a coerência, 
já que hoje a tribuna desta Casa chega a muitos lares 
do País, afirmei no início do meu discurso – e vou re-
petir – que era a favor do mérito e contra a forma como 
estávamos votando. Basta a imprensa buscar as notas 
taquigráficas para constatar isso.

Insurgi-me contra a forma desrespeitosa com que 
a mídia tratou o Congresso Nacional, especialmente 
a Câmara dos Deputados. Quando não foi marcada 
sessão deliberativa, exibia todos os dias este plenário 
totalmente vazio. Se tivesse se preocupado em mos-
trar as portas do plenário, todos veriam que estavam 

trancadas, portanto, não poderia haver Deputados aqui 
dentro. Faltou a devida explicação ou houve má-fé para, 
mais uma vez, lançar a classe política ao descrédito 
da população. 

Disse e repito: não somos escravos públicos. 
Não podemos ser considerados responsáveis pelas 
mazelas sociais, tampouco pelo desgoverno a que 
hoje assistimos.

Precisamos, sim, moralizar o País. Insurgi-me 
e disse que a Câmara não pode ser considerada o 
patinho feio dos Três Poderes. Precisamos moralizar 
também as férias e os benefícios do Judiciário e al-
gumas coisas que acontecem no Executivo. Por que 
não discutirmos isso?

Para moralizar o Brasil, precisamos votar a PEC 
que proíbe a publicidade nos órgãos públicos. Aí, tal-
vez, deixaríamos de ver algumas emissoras de tele-
visão ora defendendo o Governo, ora batendo nele. 
Quando atendidas em seus interesses, são Governo 
desde pequenas; quando não, pau no Governo. E esse 
cacete que deram na Câmara foi, sim, pau encomen-
dado pelo Executivo para desviar a atenção de todo 
esse mar de lama em que o País está mergulhado há, 
aproximadamente, 4 meses. E os culpados, agora, so-
mos nós, Deputados Federais.

Sr. Presidente, acho que o Senado Federal votará 
60 dias de recesso para o Parlamentar. Quero dar uma 
notícia aos grandes moralistas, que são melhores que 
os outros. Estão agora votando a remuneração e, para 
moralizar o País, parece que estão tirando as 2 ajudas 
de custo, que também são uma imoralidade.

Quero ver como farão os Deputados que preci-
sam se deslocar e atender aos pedidos dos eleitores. 
O Parlamentar se transforma em fonte de desejo de 
seus eleitores, que lhe pedem tudo, como se ganhas-
se uma fortuna. 

Sr. Presidente, queria ter mostrado ontem o con-
tracheque de um Deputado. Mas está à disposição da 
mídia. O Deputado que não mete a mão no dinheiro dos 
seus funcionários – como noticia a imprensa – recebe 
o salário líquido de 9 mil reais. E temos de ouvir dizer 
que nossos salários são de 30, 35 mil reais. Como a 
maioria, tenho filhos e não preciso passar a vergonha 
de chegar em casa e justificar, todo santo dia, que não 
é verdade o que dizem de nós. Não é possível que isso 
não toque o coração de cada um dos senhores! 

Sr. Presidente, precisamos reagir, moralizar o 
País, votar projetos importantes que tramitam na Câ-
mara. Desafio qualquer cidadão a apresentar uma 
proposta para beneficiar a sociedade que não esteja 
nos Anais da Casa. 

Recesso não são férias; férias é descanso. Se as 
emissoras de televisão quiserem um dicionário, posso 
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até emprestar-lhes um para que vejam a diferença entre 
recesso parlamentar e férias do trabalhador.

Sr. Presidente, é claro que vou acompanhar o meu 
partido e votar pelo recesso de 55 dias. Para manter a 
minha coerência, como disse no início, vou ficar com o 
mérito. Mas deixo o protesto de que estamos votando 
mediante pressão.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo 
Barros, que falará a favor da matéria.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, 
chegamos a entendimento mais maduro do que po-
deríamos ter alcançado ontem.

O Deputado Inocêncio Oliveira fez trabalho in-
cansável na busca de atender a todos os Líderes que 
se manifestaram na reunião de hoje. Os Líderes par-
tidários também cederam. Alguns queriam 45 dias, 
outros, 30, 60, 90 dias. No final, chegamos a solução 
que favorece o Parlamento. 

Digo que favorece o Parlamento porque, há mui-
tos anos, não tínhamos recesso. Em 16 anos, tivemos 
talvez 2 ou 3. Por quê? Porque o recesso muito longo 
provocava a convocação extraordinária. Embora me-
nor, vai-nos permitir fazer a atividade política, porque 
tiramos recesso da atividade parlamentar, da presen-
ça no plenário. É a oportunidade de estarmos com as 
bases, de nos atualizar quanto à opinião dos nossos 
eleitores e refletir nas votações o que pensam.

Entendo que o recesso de 55 dias é razoável. 
Provavelmente, não teremos mais convocações ex-
traordinárias, a não ser em casos excepcionais. Isso 
nos permitirá efetivamente ir às nossas bases e fazer 
o trabalho que deve ser feito no recesso da atividade 
parlamentar, quando se promove a atividade política.

Igualamos o nosso recesso ao da Alemanha. São 
5 dias a mais que o do Chile – o menor deles -, mas 
muito abaixo da média de 90 dias da maioria dos pa-
íses, e que era praxe no Brasil.

A atividade parlamentar é valorizada com essa 
decisão. Percebo que essa é a vontade da maioria dos 
Parlamentares, o que confirmaremos na votação.

Evidentemente, há pressão. Não é formação de 
opinião, mas campanha de desmoralização do Con-
gresso Nacional. Mas ela não vai acontecer, porque 
o Congresso vai votar ainda nesta convocação extra-
ordinária a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e 
emendas constitucionais importantes. Os agentes de 
saúde que estão nas galerias terão atendido seu inte-
resse na próxima votação. E ainda votaremos muitas 
outras matérias relevantes. 

Lamento não ver a reforma tributária incluída 
nessa prioridade, pois os Prefeitos aguardavam o 

cumprimento do compromisso de aumento de 1% da 
participação no FPM, o que acabou não se efetivan-
do. A reforma tributária precisa ser votada. Espero que 
possamos também debatê-la durante esta convocação 
e votá-la ainda este ano.

Portanto, Sr. Presidente, encaminho favoravel-
mente à emenda apresentada pelo Deputado Inocên-
cio Oliveira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a 

palavra o Deputado Nelson Marquezelli, que falará a 
favor da matéria.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, apenas quero auxiliar o Deputado Ricardo Barros 
corrigindo informação que passamos ontem: o Chile 
tinha, até dezembro, 50 dias de recesso, mas mudou-o 
para 8 meses. Começou em janeiro deste ano o novo 
período de recesso do país vizinho. 

Creio que o Brasil está melhorando. Pelo menos, 
estamos nos equiparando à Alemanha, onde o recesso 
é de 55 dias. A Alemanha vai sediar a Copa do Mundo. 
Finalmente, o Brasil vai disputar uma final com aquele 
país, que possui 4 campeonatos, contra os 5 do Bra-
sil. Creio que estamos nos aproximando dessa nação, 
apesar de eles terem 700 bilhões de dólares de reserva 
e de nós estarmos na pindaíba! 

Sr. Presidente, recesso nos demais países é de 
60, 70, 90, 120, 150, 180 dias, e até 8 meses. Essa 
não é a minha preocupação. Preocupa-me a postura 
da Câmara dos Deputados. A atuação desta Casa não 
pode ser ditada de fora, nem pelo Executivo – cansa-
mos de dizer que o Legislativo precisa se libertar dessa 
pressão -, nem pela imprensa, nem por elementos que 
se escondem atrás dela para impedir que os Parlamen-
tares se desloquem aos seus Estados para fiscalizar 
obras ou o que lá estiver acontecendo. 

Recesso parlamentar não são férias. Férias é ou-
tra coisa: descanso, o que não temos. A Casa precisa 
regulamentar esse período, que, segundo o Regimento 
Interno, é de 90 dias. Ele existe para melhorar nossa 
atuação parlamentar. É recomendável irmos para outro 
ambiente, visitar nossas bases, os hospitais, os asi-
los, fiscalizar, obter novas informações, prestar contas 
àqueles que nos elegeram e representar a Câmara 
dos Deputados. O nosso eleitor, o nosso Prefeito, os 
nossos Vereadores querem nos ver. 

Quem não conhece a famosa expressão “candi-
datos Copa do Mundo”, isto é, que só aparecem no 
Município de 4 em 4 anos? Não é o que propusemos na 
campanha. Precisamos estar presentes nos Municípios, 
levar informações desta Casa e trazer as de lá.
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Meu grande amigo Inocêncio Oliveira, aproveito 
a oportunidade para dizer que vou acompanhar o meu 
partido. Este projeto delimita os 30 dias de férias, não 
as minhas, mas as da minha família, que precisa gozar 
da minha presença para programar sua vida. 

Assim, talvez a imprensa nos respeite. Talvez vá 
dizer que 30 dias são destinados a férias e o restan-
te ao recesso. Alguns, no entanto, dirão que férias e 
recesso são a mesma coisa, mas não o são. Se pe-
garmos o dicionário, veremos que férias destinam-se 
a descanso; recesso, a trabalho.

Muito obrigado.
O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
nuncio a meu pronunciamento, a fim de acelerarmos o 
processo de votação. Trata-se de unanimidade: todos 
queremos reduzir o tempo destinado ao recesso par-
lamentar. Vamos votar, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a pa-
lavra o nobre Deputado Fernando Coruja. (Pausa.)

S.Exa. o Deputado Fernando Coruja abre mão 
do seu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 
mesa Requerimento de preferência para a Emen-
da Aglutinativa Substitutiva nº 2, apresentada pelo 
Deputado Inocêncio Oliveira, apoiada pelos Líderes 
dos partidos:

Sr. Presidente, requeremos preferência para a 
Emenda Aglutinativa substitutiva nº 2 apresentada à 
PEC 347/96 e seus apensados sobre o Substitutivo 
oferecido pela Comissão Especial.

Renato Casagrande, Líder do PSB; Mendes 
Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB; Ronaldo Dimas, 
Vice-Líder do PSDB; Nélio Dias, Vice-Líder do PP; 
José Carlos Aleluia, Líder da Minoria; José Mú-
cio Monteiro, Líder do PTB; Severiano Alves, Líder 
do PDT; Henrique Fontana, Líder do PT; Rodrigo 
Maia, Líder do PFL; Luciana Genro, Líder do PSOL; 
Sarney Filho, Líder do PV; Renildo Calheiro, Líder 
do PCdoB; Pastor Amarildo, Líder do PSC; Arlindo 
Chinaglia, Líder do Governo; Celso Russomanno, 
Vice-Líder do PP.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
o requerimento de preferência.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 
à votação da emenda. Antes porém há sobre a Mesa 
os seguintes 

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES Nº 1

Requeiro, nos termos do art. 161, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, Destaque Simples 
do caput do art. 57 constante da PEC nº 236, de 2000, 
em substituição ao art. 57 da Emenda Aglutinativa nº 
1, oferecida à PEC nº 347-B/96.

Sala das Sessões, / / 2006. – Marcondes Gade-
lha, Vice-Líder do PSB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 2

Requeiro, nos termos do art. 161, § 2º do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, Destaque 
para Votação em Separado da expressão “20 de dezem-
bro” constante do art. 57 da PEC 46/99 em substituição 
a expressão “30 de dezembro” constante do art. 57 da 
Emenda Aglutinativa nº 1 da PEC 347/96.

Sala das Sessões, 17, de janeiro de 2006. – Mar-
condes Gadelha, Vice-Líder do PSB; Alberto Fraga, 
Vice-Líder do PFL; Ronaldo Dimas, Vice-Líder do 
PSDB.

 
DESTAQUE DE BANCADA Nº 3 

PT

Nos termos regimentais, DVS para votação do 
§ 2º do art. 57 da CF, na redação dada pelo art. 1º do 
Substitutivo da Comissão Especial, para inclusão como 
§ 2º do art. 57 da CF, na Emenda Aglutinativa nº 1.

Henrique Fontana, Líder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES Nº 4

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 161 
do Regimento interno da Cãmara dos Deputados, 
DESTAQUE SIMPLES do caput do art. 57 da PEC nº 
205, de 2000, in verbis; “Art. 57. O Congresso Nacional 
reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 15 de 
janeiro a 15 de dezembro”, em substituição ao caput 
do art. 57 da Emenda Aglutinativa nº 1, apresentada 
á PEC nº 347, de 1996.

Justificação

Esta iniciativa visa estabelecer igualdade de trata-
mento entre as férias dos parlamentares do Congresso 
Nacional e os trabalhadores brasileiros.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2005. – Depu-
tado Givaldo Carimbão – PSB/AL.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção a Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 2, com pa-
recer pela aprovação e com alteração proposta pelo 
autor ao § 7º.

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 2

Dê-se a Proposta em epígrafe a seguinte reda-
ção:

“Modifica o art. 57 da Constituição Fe-
deral.”

Art. 1º As Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda 
ao texto constitucional:

Art. 1º O art. 57 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 57. O Congresso Nacional reunir-
se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 
de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 
22 de dezembro.

 ..............................................................
§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á 

em sessões preparatórias, a partir de 1º de 
fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para 
a posse de seus membros e eleição das res-
pectivas Mesas, para mandato de dois anos, 
vedada a recondução para o mesmo cargo na 
eleição imediatamente subseqüente.

 ..............................................................

§ 6º A convocação extraordinária do Congresso 
Nacional far-se-á:

I –  .........................................................
II – pelo Presidente da República, pelos 

Presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, ou a requerimento da maioria 
dos membros de ambas as Casas, em caso 
de urgência ou interesse público relevante, em 
todas as hipóteses deste inciso com a apro-
vação da maioria absoluta de cada uma das 
Casas do Congresso Nacional.

§ 7º Na sessão legislativa extraordiná-
ria, o Congresso Nacional somente delibera-
rá sobre a matéria para a qual foi convocado, 
ressalvada a hipótese do § 8º, vedado o pa-
gamento de parcela indenizatória em razão 
da convocação.”

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

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra por 1 minuto.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB acha 
que conseguiremos estabelecer novo parâmetro nas 
relações do Congresso Nacional com a própria impren-
sa e principalmente com a população brasileira.

Disseram aqui várias vezes que os tempos são 
outros. Hoje o Brasil nos oferece transportes com efici-
ência, possibilitando aos Parlamentares chegar às suas 
bases praticamente todos os finais de semana.

Somos favoráveis à proposta, sobretudo por de-
sejar que a crise volte ao lugar de origem, o Palácio do 
Planalto, retirando o foco da imprensa desta Casa.

Espero que esta votação devolva a crise ao seu 
lugar: o Governo Lula.

O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Srs. Líderes, 

a matéria conta com o apoio já declarado por todas as 
lideranças partidárias.

Vamos dispensar, portanto, a orientação de ban-
cada, considerando que já foi feita por meio do apoia-
mento à matéria. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Pre-
sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
A SRA. LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, registre no 
painel o voto “sim” na orientação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Será regis-
trado o voto “sim” na orientação de todos os partidos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Renato Casagrande, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSB, de glorio-
sas tradições de luta. (Pausa.)

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, quando um membro 
do PFL pedir a palavra, qual vai ser o comentário?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Também de 
gloriosas tradições de luta, Deputado Robson Tuma.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a pa-
lavra o Sr. Deputado Renato Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sras. e Srs. Deputados, 
estamos numa importante e histórica votação para esta 
Casa e para o Congresso Nacional.

Parabenizo o Presidente Aldo Rebelo pela de-
terminação de incluir esta matéria em pauta. Saúdo 
também o Deputado Isaías Silvestre, do PSB de Mi-
nas Gerais, Relator da proposição, pelo belo trabalho; 
o Deputado Nicias Ribeiro, do PSDB do Pará, um dos 
autores da matéria; e o Deputado Inocêncio Oliveira, 
que assumiu a posição de guia, fornecendo-nos as 
informações e os esclarecimentos necessários.

A bancada do Partido Socialista Brasileiro tomou 
a decisão de fazer acordo nesta matéria, bem como 
na proposição que votamos ontem, que dispõe sobre 
o não-pagamento das convocações extraordinárias e 
a redução do recesso parlamentar.

Todos sabemos que o atual recesso de 90 dias é 
longo demais. Não digo isso com a visão que algumas 
pessoas passam à sociedade de que o recesso significa 
férias. Sabemos que a nossa atividade parlamentar é 
composta pela atuação no Congresso Nacional, no ple-
nário da Câmara dos Deputados, pela representação, 
pelo trabalho político que fazemos em nossos Estados 
ou em qualquer outra Unidade da Federação. Consi-
deramos o recesso o momento em que temos maior 
oportunidade de fazer essa representação política. 

Sabemos que nos últimos 15 anos – de 1991 a 
2006 – apenas não tivemos convocação extraordiná-
ria em 2002. Portanto, está mais do que claro que o 
recesso de 90 dias é longo. 

A discussão sobre a necessidade de reduzir o 
recesso não ocorre apenas porque a população pensa 
que ele significa férias, mas porque já ficou compro-
vado que o prazo de 90 dias é longo e inadequado às 
funções que esta Casa passou a ter nos últimos anos. 
Ampliaram-se nossas funções e prerrogativas, o que 
exige muito mais nossa presença.

O nosso descrédito também aumentou, especial-
mente em 2005, em que tivemos muitas dificuldades. 
Votar esta matéria é recuperar parte de nossa credi-
bilidade, é caminhar em direção à vontade do povo 
brasileiro, é representá-lo com dignidade. Não existe 
democracia se não tivermos um Congresso forte e res-
peitado. A matéria que votamos ontem com relação à 
convocação extraordinária e a que estamos votando 
hoje representam este momento histórico. 

Por isso, votamos “sim” à emenda aglutinativa 
apresentada pelo Deputado Inocêncio Oliveira, com 
parecer favorável do Deputado Isaías Silvestre.

A bancada do Partido Socialista Brasileiro está 
unida para resgatar a credibilidade do Congresso Na-
cional.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a 
palavra, pela ordem, o nobre Deputado Orlando Des-
consi.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, cidadãos e cidadãs brasileiros, quero 
aqui fazer alguns registros.

Primeiro, a luta de todos aqueles Deputados que 
apresentaram projeto de lei tratando desta matéria 
nesta Casa. 

Segundo, o fato de que a bancada do meu partido, 
em 2000, antes de chegar aqui, portanto, apresentou 
projeto dessa natureza. 

Terceiro, o devido enaltecimento aos Parlamen-
tares que, inúmeras vezes, usaram a tribuna para 
defender a atualização da legislação relativa tanto ao 
pagamento extraordinário quanto ao período de re-
cesso parlamentar. 

Quarto, um agradecimento ao ex-Presidente desta 
Casa João Paulo Cunha, que nomeou Comissão Es-
pecial para tratar da matéria. À época, fui designado 
pelo então Líder do PT, Deputado Nelson Pellegrino, 
para presidir essa Comissão Especial e tive o voto dos 
nobres colegas da Comissão.

Quero também, Sr. Presidente, saudar o Depu-
tado Inocêncio Oliveira. Na condição de Secretário da 
Mesa, S.Exa. deu todo o apoio a essa Comissão Es-
pecial, cujo conjunto de Deputados buscava o apoio 
da Mesa para fazer avançar esse tema.

Registro especial agradecimento ao Relator, 
Deputado Isaías Silvestre, que tão bem conduziu os 
trabalhos da Comissão Especial. Mesmo não encon-
trando apoio por parte dos Líderes partidários para 
a construção de um acordo, fizemos uma tentativa. 
Alguns Líderes eram a favor; outros, não. Então, não 
foi possível chegar a acordo para votar a matéria na-
quela ocasião. 

Não desistimos. Embora essa não fosse a von-
tade de muitos Deputados, depois de muito debate, 
construímos um acordo que estabelecia um recesso 
de 45 dias e 2 pagamentos extraordinários. Mas, para a 
construção desse acordo e para que o projeto pudesse 
ser hoje votado, foi necessária aquela votação. 

Quero agradecer igualmente a cada Líder de 
partido, a cada Deputada e a cada Deputado que hoje 
apóia essa alteração na legislação. Trata-se de um re-
encontro desta Casa com o sentimento da população 
brasileira, uma demonstração de que evoluímos e es-
tamos atualizando a legislação aos novos tempos. Se 
em 15 anos tivemos apenas 1 ou 2 períodos de 90 dias 
sem convocação, é mais do que clara a necessidade 
de atualizarmos a legislação. 

Sr. Presidente, a votação que estamos concluin-
do hoje, em primeiro turno nesta Casa – pois haverá o 
segundo turno e ainda 2 votações do Senado -, é fruto 
do trabalho da Câmara dos Deputados e da Comissão 
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Especial e é também fruto da pressão da sociedade 
brasileira, da imprensa e de muitas pessoas que aca-
baram contribuindo para que o dia de hoje chegasse. 

Merecem crédito todos aqueles que reconhecem a 
grandeza do Parlamento e atualizam os fatos e a legisla-
ção. Moderniza-se esta Casa ao extinguir o pagamento 
extraordinário e ao reduzir o recesso parlamentar. Por 
mais que não seja a vontade de uns, que gostariam 
de mais, e de outros, que gostariam de menos, fize-
mos aqui uma síntese possível para a aprovação da 
proposta. Lembro que o Deputado Walter Pinheiro foi 
um dos que muito contribuiu para tanto.

Sr . Presidente Aldo Rebelo, quero ainda fazer 
um agradecimento especial a V.Exa. Foi de supetão 
que V.Exa. forçou a convocação, neste momento tão 
criticada, e fez com que esse tema nela fosse pauta-
do. Por isso, estamos aqui hoje fazendo o nosso dever 
de casa, o dever desta Casa Legislativa, atualizando 
a legislação.

Meus cumprimentos, Deputado Aldo Rebelo, por 
ter incluído esse tema na pauta da convocação extraor-
dinária e por ter dito que seria a última vez que teríamos 
pagamento extra e convocação. Que assim seja! 

Que possamos ter recesso. Aqueles que aqui tanto 
usaram a tribuna para falar de suas visitas às bases e 
aqueles que têm defendido a redução do recesso po-
dem comemorar. Valeu, no 4 anos que estamos nes-
ta Casa, o não-recebimento dos pagamentos extras, 
pois assim forçamos o debate para que a Câmara dos 
Deputados evoluísse e avançasse.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Mais uma 

vez, a Presidência avisa às Sras. Deputadas e aos Srs. 
Deputados que amanhã, para efeito de presença, va-
lerá o painel a partir das 14h. A sessão da tarde será 
apenas de debates, para que o espaço da Ordem do 
Dia fique liberado para as atividades da Comissão de 
Orçamento. 

Pela manhã, teremos sessão deliberativa, com 
presença obrigatória. À tarde, sessão de debates, 
para permitir o funcionamento da Comissão de Or-
çamento.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Sr. Presiden-
te, e sexta-feira?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Teremos 
sessão extraordinária hoje ainda. Em seguida a esta 
votação, teremos sessão extraordinária para a apre-
ciação da PEC nº 7 e da PEC que trata da questão 
do radioisótopo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra ao Deputado Dimas Ramalho, para uma Co-
municação de Liderança, pelo PPS. Em seguida, vou 
encerrar a votação.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente Aldo Rebelo, 
também quero cumprimentar V.Exa., o Deputado Ino-

cêncio Oliveira, o Deputado Isaías Silvestre e todos os 
Líderes que contribuíram para que essas 2 importantes 
votações ocorressem. 

Com essas votações e, sobretudo, sintonizados 
com as aspirações do povo brasileiro, corrigimos uma 
maneira de atuar da Câmara dos Deputados. É evidente 
que o ser político se move, sim, por meio de pressões 
legítimas da sociedade. 

Ao aprovar esses 2 projetos que dão melhor rumo 
a esta Casa, afirmamos a Câmara dos Deputados, 
principalmente porque, em todas as hipóteses, a apro-
vação por maioria absoluta é que dará legitimidade à 
convocação extraordinária. E isso é um grande avanço, 
é o fortalecimento da Câmara dos Deputados e do Se-
nado da Federal. Por isso, nós, do PPS, estamos muito 
satisfeitos com a aprovação desses 2 projetos. 

E, mais, Sr. Presidente: queremos continuar vo-
tando propostas que estejam em sintonia com o dese-
jo da população brasileira. O projeto que aprovamos 
nesta noite, por unanimidade, graças a acordo for-
malizado pelos Líderes, para regulamentar o recesso 
parlamentar demonstra claramente que essa é a von-
tade da maioria dos Deputados. E tudo isso é fruto da 
democracia que vivemos. 

Queremos também lembrar nesta noite um fato 
histórico: há 30 anos, em São Paulo, morria o meta-
lúrgico Manoel Fiel Filho, sob tortura no DOI-CODI. 
Registramos essa data como referência histórica para 
lembrar que não queremos voltar a passado desse 
tipo. Ao contrário, queremos reafirmar a democracia. 
E esta Casa tem a obrigação de votar projetos nesse 
sentido. 

Faço aqui a minha homenagem à família de Ma-
noel Fiel Filho, morto há 30 anos. Homenageio sua 
esposa, D. Maria Aparecida; suas filhas, Maria Apare-
cida e Márcia de Fátima, e seus netos, Tiago, Tadeu e 
Gabriel, que não conheceram o avô.

É importante registrar que não esqueceremos 
aqueles que foram fundamentais para a democracia, 
como o jornalista Vladimir Herzog e o metalúrgico Ma-
noel Fiel Filho.

Em nome de sua esposa, de seus filhos e de to-
dos aqueles que querem a democracia, reverenciamos 
sua memória, olhando para frente, é verdade, mas sem 
esquecer que democracia é votar projetos que estão 
em consonância com o que a população deseja.

Viva Manoel Fiel Filho! 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-

dência encerrará a votação.
O SR. ADÃO PRETTO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, também quero dizer da minha alegria por ver 



01866 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

aprovada essa mudança na Casa. Sempre defendi 
isso, desde que aqui cheguei.

Estou triste, porém, por estarmos votando a ma-
téria a cabresto da imprensa. Vergonhosamente, este 
Congresso está trabalhando sob o comando da mídia. 
É demais a crítica feita aos Parlamentares. Assisti a um 
repórter dizer que os Deputados não escapariam da 
crítica: se não fizessem a convocação extraordinária, 
seriam criticados por estar dando trégua aos corrup-
tos; se fizessem, seriam criticados igualmente porque 
passaram o ano sem fazer nada. Quanto ao pagamen-
to extra da convocação, o que a mídia dizia era que 
quem embolsasse os 2 salários não estaria agindo 
bem porque receberia sem trabalhar; quem devolves-
se estaria fazendo demagogia e quem repassasse o 
dinheiro para uma entidade estaria comprando votos. 
Sr. Presidente, o que fazer? 

Lutamos muito pela liberdade de imprensa e agora 
a vemos mentir sobre este Parlamento. Não fizemos 
nada e estamos a cabresto dessa mesma imprensa.

Portanto, estou alegre por aprovarmos essa lei, 
mas, ao mesmo tempo, triste porque a imprensa nos 
está colocando cabrestos, dando à opinião pública a 
idéia de que nós, Parlamentares, somos um grupo de 
bandidos ou de marginais.

Finalizando, quero dizer que não comuniquei à 
imprensa a doação do meu salário, porque a Rede 
Globo está fazendo disso uma disputa de campeo-
nato: “Hoje mais um Parlamentar devolveu”; “Hoje, 2 
Parlamentares devolveram”. 

Não comuniquei à imprensa, porque não quero 
que o fato seja divulgado, mas repassei para o MST 
o pagamento que recebi pela convocação extraordi-
nária. 

Eram os registros que tinha a fazer, Sr. Presi-
dente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-

gado, nobre Deputado Adão Pretto.
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, a TV Câmara 
está desligada ou funcionando?

O nobre Deputado acabou de anunciar agora, 
usando meio de comunicação oficial da Casa, a sua 
doação ao MST.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – É um di-
reito de S.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sras. e Srs. 
Deputados, a Presidência encerrará a votação.

O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está che-
gando um Parlamentar que quer votar. Aguarde mais 
um minuto, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Pois não, 
nobre Deputado Lobbe Neto. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Ressalto 
à Casa que tenho a mais absoluta confiança na força 
deste Parlamento, no que ele significa para o Brasil e 
para a democracia. Tenho a convicção de que, se re-
alizarmos o nosso trabalho até o final da convocação 
extraordinária, teremos cumprido um serviço relevante e 
importante para o nosso povo e para o nosso País. Creio 
que esse gesto contribuirá para fortalecer a ligação en-
tre o Poder Legislativo e a população brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Antes de 
encerrar a votação, concedo a palavra, pela ordem, ao 
nobre Deputado Reginaldo Germano.

O SR. REGINALDO GERMANO (PP-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apro-
veito a oportunidade da convocação extraordinária para 
dar entrada a parecer que elaboramos sobre o Estatuto 
da Igualdade Racial, proposição já votada e aprovada 
no Senado que visa tirar esse atraso de mais de 300 
anos causado pela desigualdade racial. 

Preparei o parecer em cima do relatório do Se-
nador Rodolfo Tourinho e vou entregá-lo à Mesa neste 
instante. Peço a V.Exa. que, de acordo com o que já 
conversamos, coloque o projeto em votação. Vamos 
para a briga. Se der, deu.

Acredito que todos os Parlamentares que aqui 
estão também têm interesse em ver aprovado esse 
Estatuto. Com ele, combateremos a violência e dare-
mos oportunidade aos negros, aos afro-descendentes, 
o que não ocorre desde a assinatura da Lei Áurea.

Portanto, Sr. Presidente, darei entrada na Mesa à 
proposta de votar o Estatuto da Igualdade Racial ainda 
neste período de convocação extraordinária. Assim, 
repararemos as injustiças cometidas contra os afro-
descendentes desde 13 de maio de 1888.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Reginaldo Germano, a Presidência cumprimenta V.Exa. 
e todas as Parlamentares e todos os Parlamentes que, 
com perseverança, lutam pela igualdade racial no nos-
so País. V.Exa. está de parabéns.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vou en-
cerrar a votação.

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, como esta é uma 
votação extremamente importante, é bom esperar até 
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as 20h20min, para dar oportunidade a todos os Parla-
mentares. São apenas mais dois minutos.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos en-
cerrar. Ainda há uma PEC para apreciar na sessão 
extraordinária de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Creio que 
é necessário haver tolerância. Os Deputados que se 
ausentam na hora da votação precisam compreender 
que a imensa maioria que aqui permanece atenta quer 
cumprir sua agenda, sua pauta, concluir o processo 
de votação.

Iniciamos a votação às 19h54min. Portanto, há 
quase meia hora. 

Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-

dência anuncia o resultado: VOTARAM:

SIM    466
NÃO      1
ABSTENÇÃO     --
TOTAL         467

É APROVADA A EMENDA AGLUTINATIVA SUBS-
TITUTIVA Nº 2 .

LSITAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 347/1996 – EMENDA AGLU-
TINATIVA SUBSTITUTIVA Nº 2 – Nominal Eletrônica 

Início da votação: 18-1-06 19:54
Encerramento da votação: 18-1-06 20:18
Presidiram a Votação:
Aldo Rebelo 
Resultado da votação
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Face à 
aprovação da Emenda Aglutinativa nº 02, está PRE-
JUDICADA a Emenda Aglutinativa nº 01:

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 1

Dê-se a Proposta em epígrafe a seguinte reda-
ção:

“Modifica o art. 57 da Constituição Fe-
deral.”

Art 1º As Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda 
ao texto constitucional:

Art. 1º O art. 57 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 57. O Congresso Nacional reunir-
se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 
de fevereiro a 16 de julho e de 1º de agosto a 
30 de dezembro.

 ..............................................................
§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á 

em sessões preparatórias, a partir de 1º de 
fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para 
a posse de seus membros e eleição das res-
pectivas Mesas, para mandato de dois anos, 
vedada a recondução para o mesmo cargo na 
eleição imediatamente subseqüente.

 ..............................................................

§ 6º A convocação extraordinária do Congresso 
Nacional far-se-á:

I –  .........................................................
II – pelo Presidente da República, pelos 

Presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, ou a requerimento da maioria 
dos membros de ambas as Casas, em caso 
de urgência ou interesse público relevante, 
em todas estas hipóteses, com a aprovação 
da maioria absoluta de cada uma das Casas 
do Congresso Nacional.

§ 7º Na sessão legislativa extraordiná-
ria, o Congresso Nacional somente delibera-
rá sobre a matéria para a qual foi convocado, 
ressalvada a hipótese do § 8º, vedado, neste 
caso, o pagamento de qualquer parcela inde-
nizatória.”

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

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 17 de janeiro de 2006. 
– Inocêncio Oliveira, PFL; Henrique Fontana, Líder 
do PT; Renato Casagrande, Líder do PSB; José Car-

los Aleluia, Líder da Minoria; Mendes Ribeiro Filho, 
Vice-Líder do PMDB; Ronaldo Dimas, Vice-Líder do 
PSDB; Dimas Ramalho, Líder do PPS; Severiano 
Alves, Líder do PDT; Nélio Dias, Vice-Líder do PP; 
Sarney Filho, Líder do PV; Renildo Calheiros, Líder 
do PCdoB; Celso Russomanno, Vice-Líder do PP; 
Arlindo Chinaglia, Líder do Governo; Rodrigo Maia, 
Líder do PFL; Pastor Amarildo, Líder do PSC; Lucia-
na Genro, Líder do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Estão pre-
judicadas também as demais proposições: a Proposta 
inicial (Proposta de Emenda à Constituição nº 347, de 
1996); o Substitutivo oferecido pela Comissão Espe-
cial; e as Propostas de Emenda à Constituição nºs 
359/96, 377/96, 46/99, 168/99, 205/00, 236/00, 241/00, 
apensadas.

O SR. JÚLIO CESAR Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JÚLIO CESAR (PFL-PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei de acordo com a orientação do partido, “sim”. O 
SR. IVAN RANZOLIN (PFL-SC. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei de acordo com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) A Presidên-
cia cumprimenta todas as Deputadas e Deputados da 
Casa, especialmente as Lideranças partidárias, pela 
compreensão que tiveram e pela coragem de adotar 
uma atitude em defesa do Poder Legislativo e da re-
presentação popular.

O SR. JOSÉ PIMENTEL Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT-CE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) Sr. Presidente, votei de acordo com 
a orientação do Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Há sobre a 
mesa requerimento de destaque simples, do Deputado 
Givaldo Carimbão. 

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 161 
do Regimento interno da Cãmara dos Deputados, 
DESTAQUE SIMPLES do caput do art. 57 da PEC nº 
205, de 2000, in verbis; “Art. 57. O Congresso Nacional 
reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 15 de 
janeiro a 15 de dezembro”, em substituição ao caput 
do art. 57 da Emenda Aglutinativa nº 1, apresentada 
á PEC nº 347, de 1996.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2005. – Gi-
valdo Carimbão – PSB.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) A Presidência 
pergunta se o Deputado Givaldo Carimbão mantém o 
seu destaque. (Pausa.)

Pela ausência do Deputado Givaldo Carimbão, 
o destaque está prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Estão reti-
rados os Destaques do Deputado Marcondes Gadelha, 
e o Destaque da Bancada do PT.

Em conseqüência, está prejudicado o seguinte 
requerimento para votação em globo dos destaques 
simples::

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do artigo 162, inciso XIV, do Regimento Inter-
no, a votação em globo dos destaques simples 
apresentados à PEC nº 347/96.

Sala das Sessões, . – Henrique Fonta-
na, Líder do PT.

O SR. MAURO LOPES Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MAURO LOPES (PMDB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, eu voto “sim”. 
Estava aqui ao lado, mas não consegui votar.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei “sim”.

A SRA. ELAINE COSTA (PTB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, votei “sim”.

O SR. ELISEU RESENDE (PFL-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação do partido.

O SR. HÉLIO ESTEVES (PT-AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei pelo pai-
nel, mas, infelizmente, o voto não apareceu. Portanto, 
declaro meu voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) O voto de 
V.Exa. está registrado.

O SR. BOSCO COSTA (PSDB-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Seu voto está 
registrado, Deputado Bosco Costa.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) A matéria 
retorna à Comissão Especial, para que se elabore a 
redação do vencido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Solicito aos 
Deputados concessão para a manutenção e transfe-
rência do painel da presente sessão para a seguinte.

Fica transferido o presente painel.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) COMPARE-

CEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PP 
Gervásio Oliveira PMDB 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Babá PSOL 
Jader Barbalho PMDB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Raimundo Santos PL 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Francisco Garcia PP 
Total de AMAZONAS 1

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB 
Total de Rondônia: 1

ACRE

Júnior Betão PL 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Ana Alencar PL 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Antonio Joaquim PSDB 
Luciano Leitoa PSB 
Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Pedro Fernandes PTB 
Terezinha Fernandes PT 
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antonio Cambraia PSDB 
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Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Betinho Rosado PFL 
Iberê Ferreira PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Eduardo Campos PSB 
José Chaves PTB 
Osvaldo Coelho PFL 
Pedro Corrêa PP 
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

João Caldas PL 
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP 
Ivan Paixão PPS 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL 
Edson Duarte PV 
João Carlos Bacelar PL 
Jonival Lucas Junior PTB 
Luiz Alberto PT 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Severiano Alves PDT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 8

MINAS GERAIS

Ana Guerra PT 
Cabo Júlio PMDB 
Edmar Moreira PFL 
Ibrahim Abi-Ackel PP 
Ivo José PT 
Leonardo Mattos PV 
Osmânio Pereira PTB 
Rafael Guerra PSDB 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 9

ESPÍRITO SANTO

Marcelino Fraga PMDB 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
André Costa PDT 
Bernardo Ariston PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Elaine Costa PTB 
Julio Lopes PP 
Paulo Feijó PSDB 
Sandro Matos PTB 
Total de Rio de Janeiro: 8

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Aldo Rebelo PCdoB 
Ary Kara PTB 
Dimas Ramalho PPS 
Gilberto Nascimento PMDB 
Iara Bernardi PT 
Jefferson Campos PTB 
João Herrmann Neto PDT 
João Paulo Cunha PT 
Julio Semeghini PSDB 
Marcelo Ortiz PV 
Medeiros PL 
Neuton Lima PTB 
Orlando Fantazzini PSOL 
Ricardo Berzoini PT 
Vadão Gomes PP 
Vicente Cascione PTB 
Wanderval Santos PL 
Xico Graziano PSDB 
Total de São Paulo: 19

 
MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Wellington Fagundes PL 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
João Campos PSDB 
Sandro Mabel PL 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 4
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MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

 
PARANÁ

Chico da Princesa PL 
Colombo PT 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Ricardo Barros PP 
Takayama PMDB 
Total de Paraná: 6

 
SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Gervásio Silva PFL 
Luci Choinacki PT 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Érico Ribeiro PP 
Henrique Fontana PT 
Júlio Redecker PSDB 
Nelson Proença PPS 
Paulo Gouvêa PL 
Total de Rio Grande do Sul: 5

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RONDÔNIA

Miguel de Souza PL 
Total de Rondônia: 1

 
TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Total de Tocantins: 1

 
MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Costa Ferreira PSC 
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP 
Ney Lopes PFL 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PERNAMBUCO

José Mendonça Bezerra PFL 
Maurício Rands PT 
Total de Pernambuco: 2

ALAGOAS

José Thomaz Nonô PFL 
Total de Alagoas: 1

 
BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Colbert Martins PPS 
Total de Bahia: 2

 
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 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal: 2

PARANÁ

José Janene PP 
Total de Paraná: 1

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB 
Total de Rio Grande do Sul: 1

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Encerro a 
sessão, convocando outra, Extraordinária, para hoje, 
quarta-feira, dia 18, às 20h25min, com a seguinte
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ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Votação

1 
PROPOSTA DE EMENDA 

 À CONSTITUIÇÃO Nº 7-B, DE 2003 
(Do Sr. Maurício Rands e Outros)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 7-B, 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; tendo pareceres: 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela admissibilidade desta, com 
substitutivo, e pela inadmissibilidade da de nº 
224/03, apensada (Relator: Dep. Luiz Couto) 
e da Comissão Especial pela aprovação, com 
Substitutivo, nos termos do parecer do relator 
(Relator: Dep. Walter Pinheiro).

Discussão

2 
PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 199-B, DE 2003 
(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
postas 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 excluir do mono-
pólio da União a produção, comercialização e 
utilização de radioisótopos de meia-vida cur-
ta, para usos médicos, agrícloas e industriais; 
tendo parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade 
(Relator: Dep. Dimas Ramalho); e da Comis-
são Especial pela aprovação (Relatora: Dep. 
Dátia Abreu).

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 22 
minutos.)

Ata da 6ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
da 5ª Sessão Legislativa Extraordinária,  

da 52ª Legislatura, em 18 de janeiro de 2006
Presidência do Sr. Aldo Rebelo, Presidente

ÀS 20 HORAS E 25 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
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PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PSOL
JADER BARBALHO PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB
RAIMUNDO SANTOS PL
SOCORRO GOMES PCdoB
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
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
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PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PSB
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT
BETINHO ROSADO PFL
FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
IBERÊ FERREIRA PSB
SANDRA ROSADO PSB
Total de Rio Grande do Norte: 6

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
CARLOS BATATA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
JOAQUIM FRANCISCO PFL
JORGE GOMES PSB
JOSÉ CHAVES PTB
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
PEDRO CORRÊA PP
RENILDO CALHEIROS PCdoB

ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PFL
SALATIEL CARVALHO PFL
Total de Pernambuco: 20

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
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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

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
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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
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
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WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 7

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
Total de Goiás: 17

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
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
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
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
Total de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
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
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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: 30

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 nossos trabalhos. 

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Fica dispen-

sada 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

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.

PROPOSTA DE EMENDA  
À CONSTITUIÇÃO Nº 7-B, DE 2003 

(Do Sr. Maurício Rands)

Continuação da votação, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
7-B, de 2003, que altera o inciso II do art. 37 
da Constituição Federal, permitindo a contra-
tação pela administração pública de agentes 
comunitários de saúde através do processo 
seletivo público; tendo pareceres: da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
admissibilidade desta, com substitutivo, e pela 
inadmissibilidade da de nº 224/03, apensada 
(Relator: Deputado Luiz Couto) e da Comissão 
Especial pela aprovação, com substitutivo, nos 
termos do parecer do Relator (Relator: Depu-
tado Walter Pinheiro).

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Requeri-
mento de destaque da Liderança do PSDB, no se-
guinte teor:

“Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, I, e § 2º, do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, destaque para votação 
em separado da expressão ‘agentes de com-
bate a endemias’, constante dos §§ 4º, 5º e 6º 
do art. 198 da Constituição Federal, alterados 
pelo art. 1º do Substitutivo à PEC nº 7, de 2003, 
e constante também no caput e no parágrafo 
único do art. 2º do Substitutivo.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 
2005. – Alberto Goldman, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Para encami-
nhar a votação, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Alberto Goldman, que falará contra a matéria.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) Sr. Presidente, fizemos o destaque 
porque entendemos que essas pessoas que tratam do 
combate às endemias não exercem funções perma-
nentes, mas temporárias. Portanto, não cabe enqua-
drá-las no dispositivo constitucional que se pretende 
aprovar. Foi acordado, inclusive, com outras Lideranças 
de bancada, na distribuição dos destaques a serem 
feitos, que não se fizesse incorporação permanente de 
pessoas que exercem funções temporárias. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Rebelo) 
Muito obrigado, Deputado Alberto Goldman.

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Para encami-
nhar, concedo a palavra ao Deputado Daniel Almeida, 
que vai falar contra a matéria.

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Sem re-
visão do orador.) Sr. Presidente, entendemos que já 
houve aprofundada discussão da matéria e seu con-
teúdo está adequado da maneira que veio da Comis-
são Especial. 

O Deputado Walter Pinheiro fez um relatório con-
templando os mais diversos segmentos do setor de 
saúde, da saúde preventiva, ouvindo a todos, além 
de ouvir o Governo e as diversas bancadas. Conside-
ramos que os agentes de combate a endemias têm 
atribuição semelhante à dos agentes comunitários de 
saúde. Estão integrados na mesma atividade, traba-
lhando nos mesmos locais. 

Infelizmente, as endemias no País não são tem-
porárias. Temos, ainda, de dedicar atenção a elas e 
investir muito no seu combate. Esta é a realidade. 

Na nossa opinião, não cabe retirar os agentes 
comunitários de saúde da proposição que estamos 
fazendo. 

Portanto, somos contra o destaque. Votamos 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Em votação 
a expressão destacada.
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O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Informo às 
bancadas que o voto “sim” mantém a expressão “agen-
tes de combate a endemias” e o voto “não” suprime a 
expressão, conforme deseja o destaque apresentado 
pelo PSDB.

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) Sr. Presidente, somos pelo texto 
da forma como está, incluindo “agente endêmico” e 
“agente de saúde”. Não há por que fazer essa distin-
ção, que não vai acarretar maiores despesas para a 
União. É uma malvadeza e uma crueldade o que se 
está fazendo com essas pessoas, cujo trabalho de 
temporário só tem o nome.

Faço um apelo a todos os Parlamentares para 
que votemos pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Como vota 
o Governo?

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, antes de mais 
nada, lembro aos Líderes que este destaque apresen-
tado pelo PSDB representa um acordo entre todos os 
partidos; inclusive – no meu caso, principalmente – o 
próprio Governo. 

Portanto, faço o registro desde já, porque qual-
quer avaliação de mérito é extemporânea, a não ser 
que rompamos com o acordo feito quando da votação 
em primeiro turno, no sentido de ser feita a exclusão 
no segundo turno.

Então, oriento a base aliada para votar “não”, em 
consonância com a proposta do PSDB, porque esse 
foi o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Deputado 
Arlindo Chinaglia, solicito que, nas próximas vezes, o 
destaque seja assinado pelos Líderes que celebram 
o acordo para garantir o seu cumprimento – aqui está 
assinado apenas pelo Líder do PSDB. Não contrario 
o que V.Exa. disse.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA V.Exa. tem razão, 
é preciso que haja cautela. Para V.Exa., assim como 
para todos os Líderes, quando a palavra é empenha-
da, ela vale tanto quanto a assinatura. Mas V.Exa. tem 
razão. Não é que as pessoas não queiram cumprir o 
acordo; às vezes alguém pode se esquecer.

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 
vota “sim”, pois entendemos ser fundamental o papel 
dos agentes de combate a endemias, conhecidos como 
mata-mosquitos. Eles necessitam de garantia no em-
prego para desempenhar a função com tranqüilidade 
e de forma séria, como já vêm fazendo. Não podem 

simplesmente ser rifados neste momento, como pro-
põe o destaque. 

Portanto, o PSOL vota “sim”, a favor dos mata-
mosquitos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Como vota 
o PSC? (Pausa.)

Como vota o PCdoB?
O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB-PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o 
PCdoB, como disse o Deputado Daniel Almeida, vota 
favoravelmente à emenda, aos agentes de saúde. Vo-
tamos “sim”, pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Como vota 
o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, ende-
mia não é epidemia, não é algo ocasional; ela ocorre 
sempre. O raciocínio de que seja algo esporádico não 
é verdadeiro. É verdade que o texto como um todo co-
loca no serviço público bastante gente. Nós mesmos já 
prorrogamos muitas vezes o contrato temporário dos 
agentes de combate a endemias. Tendo em vista essa 
luta toda – o problema da dengue cresceu e a malária 
voltou nos últimos 3 Governos -, encaminhamos o voto 
“sim”, pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Como vota 
o PDT?

O SR. ADEMIR CAMILO (PDT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PDT, que ini-
cialmente não foi signatário desse acordo, vota “sim”, 
porque entende que a matéria é relevante e que o 
caráter de combate à endemia é permanente. O PDT 
como um todo e eu, Ademir Camilo, na condição de 
Vice-Presidente da Comissão que analisou e debateu 
a questão, confirmamos que o agente comunitário de 
saúde é necessário para a Nação.

O PDT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Como vota 

o PP? (Pausa.)
Como vota o PL? (Pausa.)
Como vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PSB?
O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB-MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PSB 
entende que votar a favor da inclusão dos agentes de 
combate à endemia no texto não é só uma questão de 
justiça. Trata-se de rever tudo o que há na saúde, no 
País. A epidemia é episódica, a endemia é permanente. 
Desde quando temos a questão da dengue e da malá-
ria no Brasil? Essas pessoas estão no combate diário, 
nas visitas de lar em lar e já ajudaram muitas famílias 
a salvar seus filhos, mulheres e familiares.
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Portanto, por questão de justiça, o PSB vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Como vota 
o PP? (Pausa.)

Como vota o PL? (Pausa.)
Como vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PMDB?
O SR. ALBÉRICO FILHO (PMDB-MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PMDB 
também entende que é discriminação tentar retirar do 
texto os agentes de saúde, que prestam os mesmos 
serviços, o ano inteiro, em todos os Municípios brasi-
leiros. Somos a favor da manutenção do texto, a fim 
de que haja justiça para todos os que levam saúde às 
comunidades mais pobres do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Como vota 
o PFL?

O SR. LUIZ CARREIRA (PFL-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PFL vota 
“sim”, porque entende também que se trata de ativida-
de continuada. Portanto, é inteiramente justo que se 
incluam os agentes de combate a endemias.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Como vota 
o PSDB?

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PSDB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Como vota 
o PRONA?

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) Sr. Presidente, não vejo sentido na 
diferença. Estava conversando com os colegas para 
inteirar-me da discussão. Se a questão do agente de 
saúde já está aprovada, não entendo por que se deve 
estabelecer essa discriminação, dizendo ser temporária 
a ação dos agentes de combate a endemias. Endemia 
é ligada ao local. A dengue, por exemplo, está aí o ano 
todo. No Brasil não há tanto frio. É verão e calor. É ini-
maginável que esses senhores percam o direito que 
os seus colegas já têm. Entendo que o texto deve ser 
mantido in totum, na íntegra.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Como vota 
o PT? (Pausa.)

Como vota o PL? (Pausa.)
Como vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PP? (Pausa.)
Como vota o PSC?
O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PSC 
vota “sim” e entende que a matéria deverá ser apro-
vada dessa forma.

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, a Mi-

noria entende que não pode haver essa discrimina-
ção. Sabemos que endemia é constante neste País. 
Os agentes de combate a endemias e os agentes co-
munitários de saúde trabalham em conjunto há mais 
de 10 anos. Não é possível que, na hora em que se 
resolve o problema funcional desses servidores, se 
crie essa discriminação.

A Minoria vota “sim”, a favor do texto.
O SR. ALBERTO GOLDMAN Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador. Sr. Presidente, quero 
saber o voto do PT. Isso é fundamental. Fizemos um 
acordo com o Partido dos Trabalhadores. Se não é 
para cumpri-lo, vamos mudar o voto. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) A Presidência 
já solicitou a manifestação da bancada do PT.

O SR. ALBERTO GOLDMAN Sr. Presidente, se 
em 5 segundos não houver manifestação da bancada 
do PT, mudarei o voto da bancada do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Como vota 
o PP? (Pausa.)

Como vota o PL? (Pausa.)
Como vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o PMR?
O SR. VIEIRA REIS (PMR-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) Sr. Presidente, o PMR entende a 
importância dos agentes de saúde, verdadeiros anjos 
espalhados pelo País afora, em busca dos mais ne-
cessitados.

O PMR vota “sim”.
Aproveito a oportunidade para declarar que na 

votação anterior votei “sim”.
O SR. ALBERTO GOLDMAN Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PSDB 
muda o voto para “sim”. (Palmas nas galerias.)

O SR. NEUCIMAR FRAGA Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Tem V.Exa. 
a palavra pela ordem.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PL-ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PL encami-
nha o voto “sim”.

O SR. MILTON CARDIAS (PTB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PTB, dada a 
relevância da matéria, encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) PTB, “sim”.
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O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PP-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PP 
vota “sim”. Não houve acordo, o PP vota “sim”. (Apu-
pos nas galerias.)

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão d o orador.) Sr. Presidente, com a respon-
sabilidade de quem participou da elaboração de um 
acordo, quero fazer um alerta a todos os Parlamentares. 
Primeiro, creio que a palavra empenhada é imperiosa 
para que, das próximas vezes, seja honrada.

Alguns poucos Líderes disseram-me que não 
participaram da elaboração do acordo. Porém, todos 
os que dela participaram sabem que, se não tivesse 
sido produzido esse acordo, não teria havido a votação 
em primeiro turno. Por que não? Porque não há, ainda, 
segurança de quanto isso vai custar para os Municípios, 
para os Estados; e também vai haver pressão sobre 
a União. O dinheiro virá do Sistema Único de Saúde. 
Ele não vem de outra fonte.

Segunda observação: o acordo era para resolver 
a situação dos agentes comunitários de saúde. Por que 
a Oposição, inclusive, procurou a Liderança do Gover-
no para dizer que era preciso ter cautela? Em razão do 
item anterior – por não se saber o montante dos custos 
– e também porque isso poderia ser entendido como 
um brutal trem da alegria, que favoreceria o Governo, 
visto que a contratação, num dado momento, estava 
sendo interpretada como benesse do Governo para 
aqueles funcionários que já trabalham.

Terceiro ponto: prevaleceu a idéia de que o traba-
lho é temporário, sazonal e não permanente, quando 
diz respeito aos agentes, importantíssimos, que com-
batem epidemias e endemias.

Portanto, Sr. Presidente, não vou alterar o voto 
do Governo. Não porque o Governo esteja contra, pois 
sempre esteve a favor, mas porque quero preservar 
pelo menos a minha palavra.

Faço este registro e rendo as devidas homena-
gens a V.Exa. Doravante, acordo aqui terá de ser por 
escrito, pelo menos por parte de alguns.

Muito obrigado.
O SR. MILTON CARDIAS (PTB-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PTB enca-
minha o voto “sim”.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PT quer 
declarar seu voto.

Em primeiro lugar, gostaria de expor com mui-
ta franqueza, diante deste Plenário – jamais negarei 
aquilo que foi acordado no momento de negociação 
política, da qual participei –, que houve, sim, no início 
da discussão desta matéria, um acordo que apontava 
para a idéia de que os agentes de combate a ende-
mias deveriam ser contemplados por outro projeto. 
Isso porque havia, segundo a visão de alguns, risco 
de inconstitucionalidade, se votássemos um mesmo 

projeto com os agentes comunitários e com os agentes 
de combate a endemias.

Ao longo dos dias de debate, reflexão e diálogo, 
a bancada do PT e os demais Deputados do partido 
perceberam que nós não corremos esse risco. 

Não temos certeza absoluta – deixamos isso mui-
to claro –, mas, tendo em vista o nosso convencimento 
nos últimos dias, entendemos que o melhor voto é o 
voto “sim”. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) A Presidência 
solicita às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados que 
tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação 
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. FERNANDO CORUJA Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, informo 
que o Deputado Colbert Martins não está presente 
porque está doente. Mas S.Exa. foi um dos que mais 
trabalharam pela aprovação desta emenda constitu-
cional.

Portanto, o voto de S.Exa. é “sim”.
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, o PMDB 
convoca todos os Deputados para virem votar, pois 
esta PEC é muito importante. Os agentes de saúde 
são verdadeiros anjos da guarda da saúde pública do 
Brasil. Portanto, o partido os apóia.

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, registro 
meu cumprimento ao nosso Líder Alberto Goldman 
pelo encaminhamento que fez. 

É preciso que haja o entendimento do Plenário 
no sentido de que estamos votando matéria referente 
aos agentes de combate a endemias, que não são es-
porádicas. Temos a malária endêmica na Amazônia há 
500 anos. Logo, a epidemia é esporádica, a endemia 
não é. E o agente de combate a endemias tem de ser 
tratado como todo agente comunitário de saúde.

Portanto, cumprimento o Líder Alberto Goldman, 
porque, na verdade, essa revisão é correta e honesta 
com os agentes de saúde. 

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Pelo menos, 
popularizamos os conceitos de endemia e epidemia. 
Talvez possamos fazer o mesmo com o conceito de 
pandemia.

A Presidência vai encerrar a votação dentro de 
instantes.

O SR. RODRIGO MAIA Sr. Presidente, peço a 
palavra pela Liderança do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Logo após a 
palavra do Líder do PFL, Rodrigo Maria, a Presidência 
encerrará a votação. 

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, como esta 
matéria entrou na pauta da sessão extraordinária – a 
informação que tínhamos era de que, pela ordem, 
seria votada anteriormente a PEC do Senador Jorge 
Bornhausen, que trata dos radioisótopos -, o PFL, de 
público, concorda com as palavras do Líder do Gover-
no, Arlindo Chinaglia. 

De fato havia um acordo no início das votações, 
há alguns dias. Devemos recompô-lo no segundo tur-
no. Porém, em razão de o processo ter entrado na 
pauta da convocação extraordinária como primeiro 
item – pela urgência que certamente tem -, Deputado 
Chinaglia, talvez eu não tenha me dado conta disso. 
Juro que não me dei conta disso. Mas venho a este 
microfone para dizer que não mudarei a orientação 
de um Deputado do meu partido. Deixo claro, porém, 
que o Deputado Chinaglia fez um acordo, em conjun-
to com os Líderes partidários, e devemos recompô-lo 
no segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Quando fiz 
a sugestão ao Deputado Arlindo Chinaglia, apenas 
sugeri que o destaque fosse assinado pelos Líderes. 
Não estou propondo aqui o início da prática de acordos 
celebrados por assinatura. No dia em que a palavra 
dos Líderes não tiver valor, não serão as assinaturas 
de S.Exas. que valerão. 

Eu não estou aqui fazendo julgamento sobre esse 
acordo, porque dele não participei. Na política, que não 
é negócio, que não é contrato privado, funciona a pala-
vra. No dia em que a palavra não funcionar, o acordo 
escrito também não servirá para muita coisa. 

Portanto, é preciso extrair as lições do episódio 
para que tenhamos, na Casa, a prática do cumpri-
mento de acordo, o qual, por tradição, é feito com o 
empenho da palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, exa-
tamente por isso viemos aqui cumprir o acordo que 
fizemos. 

Eu mantive esse acordo até o último segundo, 
até o momento em que o Líder do PT veio dizer-me 
que não vai cumpri-lo. Se ele não cumpre o acordo, 
nós, da Oposição, não temos a obrigação de fazê-lo. 
Se bem que estamos preocupados não com o Gover-
no ou com a Oposição, mas com o País. 

Quero dizer a V.Exa., também, que precisamos 
tomar mais cuidado. A Ordem do Dia tem de ser fei-
ta com antecedência, na mesa das Lideranças, para 
chegarmos às votações sem que haja episódios dessa 
natureza. Nós estamos sendo pressionados nos cor-
redores por interesses corporativos de toda ordem. Se 
não formos responsáveis com o País, se não pudermos 
identificar esses limites, poderemos provocar o surgi-
mento de situações extremamente graves no futuro.

Fazer pressão no Salão Verde e nos corredores 
da Casa tem sido a prática histórica nesta Casa. Ga-
nha a parada quem faz mais pressão. Ora, não temos 
obrigação com o Governo, mas sim com o País. Se 
o Governo não tem força para segurar a sua própria 
base, não seremos nós que iremos desempenhar o 
papel deles, é claro.

Sr. Presidente, sugiro a V.Exa. que não estabeleça 
outra Ordem do Dia sem que tenhamos discutido an-
tes a pauta, numa reunião de Líderes. A decisão final 
cabe a V.Exa., conforme lhe assegura o Regimento. 
Mas V.Exa. deve comunicá-la, então, em reunião de 
Líderes, a fim de que tenhamos tempo suficiente para 
preparar um eventual acordo ou desacordo. 

Repito que, em razão da convocação extraordiná-
ria, nossos corredores estão cheios de defensores de 
interesses os mais diversos – e certamente legítimos -, 
mas nossa obrigação vai além do atendimento a esses 
setores. Nossa obrigação é com todo o País, e V.Exa. 
tem um papel fundamental nessa nossa tarefa.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Muito obri-
gado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA Sr. Presidente, 
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, teste-
munhei o acordo – que está sendo rompido – firmado 
com o Líder do Governo. Os agentes comunitários de 
saúde vão ser prejudicados com essa decisão, por-
que, aprovada a matéria nesses termos, o Senado 
vai alterar a emenda à Constituição, o que vai atrasar 
a sua promulgação.

Os Deputados Rodrigo Maia e Alberto Goldman 
também confirmam o acordo. Houve, de fato, acordo 
com o Líder do Governo. Sou testemunha disso.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Está encer-
rada a votação.

O SR. SARNEY FILHO Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) Sr. Presidente, encerrada a votação, 
quero declarar, em nome do PV, que não participamos 
desse acordo. Portanto, não me sinto atingido por ne-
nhuma das palavras ditas por V.Exa. ou por qualquer 
dos Srs. Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Perfeitamente, 
Deputado Sarney Filho. O acordo só tem de ser cum-
prido por quem dele participou.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PPS também 
não participou do acordo.

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) Sr. Presidente, o PRONA não par-
ticipou desse acordo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Proclamo o 
resultado da votação: 

VOTARAM 

SIM:      400 
NÃO :          4 
ABSTENÇÕES:        2 
TOTAL DE VOTOS:     406 
É MANTIDA A EXPRESSÃO DESTACADA.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 7/2003 – DVS EXPRESSÃO 
“AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS” – Nominal 
Eletrônica 

Início da votação: 18/01/2006 20:45
Encerramento da votação: 18/01/2006 20:52
Presidiram a Votação:
Aldo Rebelo 

Resultado da votação
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Foram re-
tirados os demais destaques do PSDB que também 
se referiam á expressão: “agentes de combate à en-
demias’, constante do art. 1º e do caput do art. 2º do 
Substitutivo da Comissão Especial.

Estão prejudicados os destaques do PT, que se 
referem á expressão “...ou de agentes de combate às en-
demias”, constante do art. 1º e do parágrafo único do art. 
2º do Substitutivo adotado pela Comissão Especial.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, segui 
a orientação do PFL, votei “sim”.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim”.

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO (PMDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 

preciso declarar meu voto sobre a redução do recesso. 
Meu voto é “sim”. Voto com o PT e com o PMDB. 

O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim”.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 
mesa destaque do PT, nos seguintes termos;

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 161, e § 2º do Regimento interno, des-
taque para votação em separado da expressão 
“... e passam a integrar quadro de pessoal em 
extinção enquanto preencherem os requisitos 
legais para sua atuação...”, constante do pa-
rágrafo único do artigo 2º do substitutivo ado-
tado pela Comissão Especial à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7, de 2003. 
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Sala das Sessões, em      .– Henrique 
Fontana, Líder do PT .

O SR. JACKSON BARRETO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JACKSON BARRETO (PTB-SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
“sim”, conforme a orientação do meu partido.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim”.

O SR. DILCEU SPERAFICO (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim”, 
de acordo com a orientação do partido.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim”.

O SR. RICARTE DE FREITAS (PTB-MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim”.

A SRA. MANINHA (PSOL-DF. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei “sim”.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei “sim”.

O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim”.

O SR. AMAURI GASQUES (PL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Todos os 
Deputados que não votaram esse destaque terão seus 
votos considerados justificados e acolhidos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para enca-
minhar a votação favoravelmente à matéria, concedo 
a palavra ao Deputado Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
este destaque busca retirar do parágrafo único do art. 
2º do substitutivo uma expressão, o que, de certa for-
ma, corrige algo que foi muito questionado por diver-
sos partidos: a confusão entre o quadro e o modelo 
de contratação proposto nesta PEC.

É bom salientar que o objetivo central desta propos-
ta de emenda à Constituição é permitir aos Municípios 
brasileiros celebrar contratos diretos tanto com agentes 
comunitários de saúde quanto com agentes de combate 
a endemias. O que estamos aprovando é a possibilidade 
dessa relação entre o Poder Público Municipal e os agentes 
de saúde, o que superará a ilegalidade que muitos Muni-
cípios têm patrocinado, objeto até de ação do Ministério 
Público Federal, que nos cobra esse instrumento.

Portanto, nem os agentes comunitários de saúde 
nem os agentes de combate a endemias integrarão 
quadro chamado de “trem da alegria”. Esses trabalha-
dores não serão estatutários. Apenas poderão firmar 
contrato por tempo indeterminado. É bom frisar que 
eles serão celetistas. A própria emenda faculta ao Mu-

nicípio o direito de romper ou de cancelar esses con-
tratos, desde que em condições apuradas pelo ente 
responsável pela contratação.

Sr. Presidente, a retirada da expressão “quadro 
em extinção” evitará que se confunda a condição de 
celetista com a de estatutário. A Constituição, quando 
trata dos estatutários, refere-se a quadro. 

Sr. Presidente, é bom lembrar que o parágrafo 
único do art. 2º do substitutivo é claro e contundente 
no que diz respeito à manutenção do instrumento de 
ingresso no serviço público também para o celetista: 
a seleção pública. A exceção prevista guarda relação 
com aqueles Municípios que já fizeram o processo de 
seleção. Logo, não se cria o “trem da alegria”. A re-
tirada da expressão faz apenas uma correção, tanto 
para os agentes comunitários quanto para os agentes 
de combate a endemias, e consagra, de forma justa 
e correta, e de uma vez por todas, a possibilidade de 
regularização desse trabalho tão importante.

Muito obrigado.
O SR. OLIVEIRA FILHO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. OLIVEIRA FILHO (PL-PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP-
SP. Pela ordem. Sem revisão do partido.) – Sr. Presi-
dente, votei “sim”.

O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PMDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme a orientação do partido.

O SR. DELEY (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, votei 
conforme a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
a expressão destacada.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Solicito aos 
partidos que orientem sua bancada.

Quem vota “sim”, vota pela manutenção da ex-
pressão; quem vota “não”, vota pela supressão da 
expressão.

Como vota o PTC? (Pausa.)
Algum partido vota “não”? (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Ivan Paixão, 

para orientar a bancada.
O SR. IVAN PAIXÃO (PPS-SE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, a bancada do PPS, 
unanimemente, estava muito preocupada com a de-
mora e o tempo perdido para a votação desta propos-
ta de emenda constitucional, de tamanha importância 
para os agentes comunitários de saúde. Nesta noite 
importante, na votação anterior, todos votamos a favor 
dos agentes comunitários. 
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Entendemos também que a explicação dada pelo 
Deputado Walter Pinheiro, que me antecedeu na tribu-
na, coaduna-se com o nosso objetivo de proteger os 
agentes comunitários de saúde.

Portanto, o PPS encaminha o voto “não”, para a 
retirada da expressão.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como ne-
nhum partido inscreveu oradores para orientar a ban-
cada nem para debater, a Presidência vai determinar o 
registro para todos da orientação “não”. Se algum Líder 
quiser modificá-la, que se manifeste. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vou dar início, 
imediatamente, ao processo de votação. (Muito bem.)

A Presidência solicita às Senhoras Deputadas e 
aos Senhores Deputados que tomem os seus lugares, 
a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 

V.Exa. me concede a palavra pela ordem durante a 
votação?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só vou 
usar 1 minuto. Quero dialogar com os Líderes Alberto 
Goldman e Rodrigo Maia. 

Primeiro, quero reafirmar aquilo que disse há pou-
co: assumimos a nossa participação em acordo no 
momento inicial das negociações sobre esta matéria. 
Contudo, fomos convencidos, ao longo do processo de 
diálogo, de que a possibilidade de votar “sim” ao destaque 
anterior era a mais correta. Fizemos diversas consultas. 
Sou Vice-Presidente da Frente Parlamentar da Saúde 
e fui trocar idéias com o seu Presidente, o Deputado 
Rafael Guerra. De fato, entendemos ambos que os ar-
gumentos expostos permitiriam o voto “sim”.

Não posso concordar, no entanto, com a fala do Líder 
Alberto Goldman, que cobra deste Deputado mudança real 
de posicionamento, que eu assumo, mas V.Exa. não assu-
me a sua própria mudança de posicionamento. Declarei o 
voto “sim” da bancada do Partido dos Trabalhadores depois 
de me convencer, consultando diversos companheiros, de 
que era o melhor. Mas antes ouvi a declaração de voto do 
PFL e do PSDB, que votaram “sim”. 

Vamos assumir todos que houve problemas nes-
sa votação, no processo de convencimento, mas não 
vamos nos jogar uns contra os outros, ou lançar a idéia 
de que o líder A ou o líder B cumpre ou não acordos. 
Temos e manteremos o posicionamento de cumprir to-
dos os acordos que firmarmos. Cumpriremos a nossa 
palavra e, como bem disse o Presidente, sem nenhu-
ma necessidade de papel assinado.

Parabenizo os mais de 200 mil agentes comu-
nitários de saúde do País, os milhares de agentes de 
combate a endemias que, na sua imensa maioria, têm 
contratos absolutamente precários, muitos deles, in-
clusive, sem direitos celetistas, mas que, a partir desta 
decisão, passam a ter acesso aos direitos que todos 
os trabalhadores devem ter.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia vai encerrar a votação dentro de instantes.

O SR. RENATO CASAGRANDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
só esclarecer, sem nenhuma outra pretensão, o nosso 
posicionamento. Esclareço, na condição de Líder, que 
o Partido Socialista Brasileiro não participou do acordo 
que o PT, o PFL e o PSDB dizem ter feito. 

Quero dizer também que apoiamos a Emenda nº 
7 porque acreditamos que resolverá grande problema 
dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de 
combate a endemias, além de resolver o problema dos 
Prefeitos que hoje vivem com a faca no pescoço, co-
locada pelo Ministério Público, que exige solução por 
parte das autoridades e dos profissionais da saúde. 

Ressalto ainda que há outros profissionais, como 
os do Programa de Saúde da Família, na mesma situ-
ação, para a qual devemos encontrar uma solução.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência vai encerrar a votação.

Com a palavra o Líder Renildo Calheiros, para 
orientar a bancada.

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, 
quero reconhecer a grandeza dos Líderes José Carlos 
Aleluia e Rodrigo Maia. Depois de o PFL ter encaminha-
do o voto, S.Exas. tiveram a grandeza de vir à tribuna e 
reconhecer o acordo. Quero parabenizá-los por isso. 

Devo dizer também que o PCdoB não participou des-
se acordo. Dele não participei na condição de Líder, nem o 
Deputado Daniel Almeida nem a Deputada Alice Portugal, 
que tratavam da matéria em nome da nossa bancada. 

No mérito, encaminhamos o voto “sim”.
Repito: não participei de acordo. Aliás, não des-

cumpro acordos e não posso ser forçado aqui a assu-
mir acordos que não fiz, o que muitas vezes é comum 
em acertos bilaterais entre alguns partidos.

Quero deixar claro que não participei do acordo.
O SR. JOSÉ CHAVES – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
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O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, comunico que votei 
acompanhando a orientação do partido.

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 do oradora.) – Sr. Presidente, o 
PSOL não participou nem foi convidado a participar 
de acordo algum. 

Quero, fundamentalmente, parabenizar as compa-
nheiras e os companheiros que estão aqui em Brasília 
há várias semanas, lutando pela aprovação desta PEC, 
dizendo a eles que a vitória obtida hoje é resultado da 
mobilização e da luta. Com certeza, será muito impor-
tante não apenas para a sua carreira, mas também 
para a saúde pública do nosso País, já que os agentes 
comunitários cumprem papel fundamental.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está en-

cerrada a votação.
O SR. JOÃO MAGALHÃES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com a orientação do PMDB.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, tive proble-
mas com a identificação digital e não consegui votar 
na votação anterior nem nesta. Acompanho o posicio-
namento do partido.

O SR. DIMAS RAMALHO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS não 
participou de nenhum acordo sobre esta matéria, as-
sim como o PCdoB e o PSB. 

Por isso votamos com o entendimento de que 
era o melhor para o Brasil e para a Saúde. Além do 
mais, Sr. Presidente, quando participamos de acordos, 
cumprimos todos.

O SR. RAIMUNDO SANTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RAIMUNDO SANTOS (PL-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com a permissão 
de V.Exa., informo que na votação que tratou dos agentes 
de combate a endemias, por equívoco no encaminhamen-
to, votei “não”, mas a minha intenção era votar de acordo 

com a orientação do partido. Aliás, estive reunido com os 
agentes comunitários e os defendi o tempo todo. 

Meu voto, para registro, foi a favor dos agentes 
comunitários.

O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PDT-SE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT também quer 
deixar registrada nesta noite a vitória da Saúde de nosso 
País, sobretudo desses grandes batalhadores, verdadeiros 
andarilhos que saíram de seus Estados e estiveram em 
Brasília durante os meses de dezembro e janeiro.

Parabéns aos mais de 300 mil agentes comunitá-
rios de saúde do País pela luta, pela mobilização!

O SR. JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
votei “não”.

O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei conforme a 
orientação do meu partido.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me a orientação do meu partido.

A SRA. ELAINE COSTA (PTB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei con-
forme a orientação do meu partido: votei “não”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Deputados 
que também não chegaram a tempo para esta votação – e 
que não se tome isto como precedente, porque não é – po-
dem considerar conferido o registro de sua presença.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Mesa vai 
anunciar o resultado da votação: 

VOTARAM:

SIM:       14 
NÃO:     384 
ABSTENÇÃO:        1 
TOTAL:     399

É SUPRIMIDA A EXPRESSÃO DESTACADA.
A MATÉRIA RETORNA À COMISSÃO ESPECIAL 

PARA A ELABORAÇÃO DA REDAÇÃO DO VENCIDO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 7/2003 – EXPRESSÃO “ 
... E PASSAM A INTEGRAR QUADRO...” – Nominal 
Eletrônica 

Início da votação: 18/01/2006 21:01
Encerramento da votação: 18/01/2006 21:07
Presidiram a Votação: Aldo Rebelo 
Resultado da votação
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 2.

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 excluir do mono-
pólio da União a produção, comercialização e 
utilização de radioisótopos de meia-vida cur-
ta, para usos médicos, agrícolas e industriais; 
tendo parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade 
(Relator: Dep. Dimas Ramalho); e da Comis-
são Especial, pela aprovação (Relatora: Dep. 
Kátia Abreu).

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há orado-
res inscritos para discutir a matéria. 

Para discutir a favor da matéria, concedo a palavra 
ao nobre Deputado Fernando Coruja. (Pausa.)

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme a orientação do PDT.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “não” 
e apareceu no painel o voto “sim”. Sou favorável aos 
agentes comunitários de saúde. Portanto, quero retifi-
car esta votação equivocada.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia é testemunha da militância de V.Exa., nobre Depu-
tado Alberto Fraga, em favor dos agentes comunitários 
de saúde e registra a correção do seu voto.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do PT.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O nobre 
Deputado Fernando Coruja está ausente do plená-
rio? (Pausa.)

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, S.Exa. abre mão 
da inscrição. Vamos para a orientação de bancadas.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O nobre 
Deputado Fernando Coruja está ausente do plenário.

O SR. PASTOR AMARILDO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ima-
gino que todos, em relação a esta matéria, votarão 
“sim”. Isso já é, creio eu, consenso entre nós. Se os 
Parlamentares inscritos abrissem mão de se pronun-
ciarem, seria ideal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Tarcísio Zimmermann. (Pausa.) (Manifestação do Ple-
nário.)

Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.) (Manifes-
tação do Plenário.)

Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) (Manifesta-
ção do Plenário.)

Deputado Ronaldo Caiado. (Pausa.) (Manifesta-
ção do Plenário.)

Não há inscrições para encaminhamento contrário 
à matéria. Só vi inscrições a favor. Alguém se inscreveu 
para falar contrariamente à matéria ou deixou de ser 
chamado? (Pausa.) (Manifestação do Plenário.)

A Presidência não quer sofrer depois qualquer 
tipo de acusação de que atropelou, passou por cima ou 
votou de forma açodada proposta de emenda à Cons-
tituição que altera um monopólio da União. Assim, vai 
adotar procedimento de segurança nesses casos.

Leio a relação dos oradores inscritos para o en-
caminhamento da votação: Deputado Fernando Coruja; 
Deputado Tarcísio Zimmermann; Deputado Eduardo 
Valverde.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – NÃO HA-
VENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLARO 
ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-

ção a Proposta de Emenda à Constituição nº 199, de 
2003.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O art. 21 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21. .................................................
 ..............................................................
XXIII  .....................................................
 ..............................................................
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b) sob regime de permissão, são autori-
zadas a comercialização e a utilização de ra-
dioisótopos para a pesquisa e usos médicos, 
agrícolas e industriais;

c) sob regime de permissão, são autori-
zadas a produção, comercialização e utilização 
de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior 
a 2 (duas) horas;

d) a responsabilidade civil por danos nu-
cleares independe da existência de culpa.

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

Art. 2º O art. 177 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 177.  ..............................................
 ..............................................................
V – a pesquisa, a lavra, o enriquecimen-

to, o reprocessamento, a industrialização e o 
comércio de minérios e minerais nucleares e 
seus derivados, com exceção dos radioisó-
topos cuja produção, comercialização e uti-
lização poderão ser autorizadas sob regime 
de permissão, conforme art. 21, inciso XXIII, 
alíneas b e c.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
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.) – Sr. Presidente, há 
algum destaque?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Não há 
destaques.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – É uma vota-
ção única.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência parte do pressuposto de que todos os partidos 
orientam o voto “sim”. 

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
vota “sim”. 

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota 
“sim”.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PTB vota “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência solicita aos Srs. Deputados que apresentem o 
voto “sim” e pergunta se algum dos Srs. Líderes orien-
ta o voto “não”.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
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.) – Sr. Presidente, “sim” 
é o voto de todo mundo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Pre-

sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
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, o PSOL 
orienta a bancada a votar “não”. Por favor, determine a 
correção no painel eletrônico. O PSOL vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Voto “não” 
do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está ini-
ciada a votação. Queiram os Srs. Deputados seguir a 
orientação do visor de cada posto.

O  SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
aproveitar esse momento em que estamos votando 
para cumprimentar os agentes comunitários de saú-
de, que fizeram correta e legítima pressão, natural 
em um processo democrático, e também para exaltar 
a conquista de quase 200 mil jovens de 18 a 24 anos 
de idade que não terminaram a 4ª série e hoje estão 
inscritos no PROJOVEM. 

Esse projeto do Governo Federal, que talvez 
seja revolucionário, permitirá à juventude que sequer 
completou a 4ª série do 1º Grau ganhar gratificação 
no valor de 100 reais para se manter.

Também exalto a matrícula de quase 112 mil 
estudantes universitários por intermédio do PROUNI. 
São  filhos de afro-descendentes, portadores de ne-
cessidades especiais, indígenas e pessoas com renda 
familiar de até 3 salários mínimos. 

Citei esses 2 exemplos, Sr. Presidente, para desta-
car uma ação social, diferenciando-a da ação assisten-
cialista. Ao permitir a elevação do nível de escolaridade 
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de populações inteiras; ao permitir que concluam o en-
sino fundamental e entrem na universidade, o Governo 
muda a correlação de força social, garante a mobilidade 
da sociedade e que populações excluídas do processo 
produtivo possam agora reverter essa situação. Isso 
diferencia o nosso Governo, a nossa gestão, quando 
comparamos com tudo o que foi feito ao longo de 500 
anos neste País. Tais diferenças pontuais e substanti-
vas marcam a gestão do Presidente Lula. 

O  SR. ARNON BEZERRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARNON BEZERRA (PTB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com a orientação do partido: 
“não”.

O  SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Aldo Rebelo, quero, neste momento, cumprimentar os 
Líderes por encaminharem o voto “não”, assim como 
as Sras. e os Srs. Parlamentares pela lucidez que ti-
veram ao votar pela aprovação desta PEC.

Nesta  oportunidade, cumprimento o Senador Jor-
ge Bornhausen, que no momento oportuno apresentou 
esta proposta de emenda à Constituição, e a Deputada 
Kátia Abreu, pelo trabalho dedicado. Com a autorização 
de S.Exas., foi instituída Comissão Especial, na qual 
se chegou a relatório final que autoriza, o que é mais 
importante, a Comissão Nacional de Energia Nuclear 
a permitir os centros médicos a produzirem, pela ini-
ciativa privada, radioisótopos de meia-vida curta, que 
duram apenas duas horas. 

Hoje, qualquer cidadão pode ser submetido a um 
PET-Scan ou a um PET-CT, exames extremamente 
fundamentais para detectar, principalmente, o está-
gio inicial do câncer, doenças metabólicas, doenças 
funcionais do coração, doenças inflamatórias e infec-
ciosas. Podemos garantir não só que será operado, 
mas também que ficará curado e totalmente isento 
de qualquer risco de metástase ou da continuidade 
do processo cancerígeno. 

Aplaudo  a iniciativa do Senador Jorge Bornhau-
sen porque o cidadão que tem de se deslocar para São 
Paulo ou Rio de Janeiro – únicos Estados em que se 
pode fazer o PET-Scan e o PET-CT – poderá fazer os 
exames em Brasília ou em qualquer cidade do País, 
na Capital de Goiás e de outros Estados, depois de 

procurar um centro médico que possua o radioisótopo 
de meia-vida curta, e curar-se da patologia.

Cumprimento todos os pares. Conseguimos para 
a Medicina e para o povo brasileiro grande avanço com 
esta proposta de emenda à Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência vai encerrar a votação. 

O SR. DIMAS RAMALHO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero tam-
bém, como disse o Deputado Ronaldo Caiado, chamar 
a atenção das Deputadas e dos Deputados e cumpri-
mentar V.Exa. por colocar em votação esta matéria. 

Conheci esse tipo de exame no INCOR de São 
Paulo. A partir de hoje vamos possibilitar que outros 
centros médicos do Brasil façam esse exame, funda-
mental para o diagnóstico de doenças graves.

Fui o Relator da matéria na Comissão de Cons-
tituição e Justiça e presidi a Comissão Especial. Cum-
primento os Deputados, porque realmente estamos 
democratizando o acesso dos brasileiros a um exame 
de alta tecnologia. Na Europa e nos Estados Unidos 
ele já existe há muito tempo. Agora daremos chance 
aos brasileiros de obterem diagnóstico seguro.

Parabéns, Sr. Presidente e Srs. Deputados!
A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero fa-
zer uma retificação: votei “sim”, quando na verdade a 
intenção era votar “não”. 

Quero , ao mesmo tempo, parabenizar os agen-
tes comunitários de saúde por esta bela conquista e 
dizer da minha alegria e do meu orgulho por também 
ter participado dessa luta. Sem dúvida alguma, esta 
Casa toma hoje iniciativa muito importante, de garantir, 
a partir da vigência desta legislação, a cidadania pro-
fissional a milhares de agentes de saúde que prestam 
relevantes serviços ao povo brasileiro.

O  SR. LUIS CARLOS HEINZE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vota-
ção anterior, votei conforme a orientação do partido. 

O  SR. NELSON PROENÇA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. NELSON PROENÇA (PPS-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só que-
ro fazer uma observação a todos os pares. Nós nos 
habituamos a ouvir críticas ao Parlamento brasileiro, 
principalmente com relação ao tempo que requer a tra-
mitação de qualquer projeto, de qualquer iniciativa, na 
Câmara ou no Senado. Há impaciência generalizada 
na sociedade com relação à aprovação de projetos ou 
de iniciativas nesta Casa. 

Minha experiência parlamentar ensinou-me, atra-
vés de um teorema, de uma equação quase mate-
mática, que o tempo de tramitação de um projeto na 
Câmara ou no Senado é diretamente proporcional ao 
apoio que tenha na sociedade. Se a matéria, tal como 
a de hoje, tem 100% de apoio da sociedade, somos 
capazes de aprová-la em menos de uma hora. Foi este 
o caso. Na medida em que o apoio diminui na socieda-
de, naturalmente o Parlamento precisa de mais tempo 
para aprovar a matéria.

A votação de hoje é exemplo claro disso. E tal-
vez seja preciso que nos lembremos sempre dela, a 
partir de agora, para votar iniciativas que tenham o 
apoio da sociedade. 

Muito obrigado.
O SR. DR. RODOLFO PEREIRA – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O  SR. DR. RODOLFO PEREIRA (PDT-RR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência vai encerrar a votação.

O  SR. MARCOS DE JESUS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MARCOS DE JESUS (PFL-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em primeiro lugar, congratulo-me com 
todos os que deram apoio aos agentes de combate a 
endemias e aos agentes comunitários de saúde, ver-
dadeiros anjos da guarda que muitas vezes arriscam 
a vida em bairros extremamente violentos pelo Brasil 
afora. Tenham o nosso apoio. 

Parabenizo V.Exa., Sr. Presidente, pela forma 
como tem conduzido os trabalhos desta Casa. Parabe-
nizo os Deputados pelo apoio aos agentes comunitários 
de saúde e aos agentes de combate a endemias. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O  SR. JOSÉ CHAVES – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ CHAVES (PTB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por impos-
sibilidade de votar no painel eletrônico, quero declarar 
o meu voto nesta votação, acompanhando a orienta-
ção do partido. 

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PDT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, a do segundo destaque da proposta sobre 
os agentes comunitários de saúde, votei conforme a 
orientação do PDT.

O  SR. GERVÁSIO SILVA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL-SC. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nesta oportunidade, venho manifes-
tar os meus sinceros cumprimentos ao Município de 
Saudades, Estado de Santa Catarina, que comemo-
rou no dia 30 de dezembro de 2005 seus 44 anos de 
emancipação político-administrativa. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Muni-
cípio de Saudades, localizado no oeste catarinense, 
é predominantemente formado por descendentes de 
alemães. Na década de 30, o processo de coloniza-
ção na região expandiu-se e os primeiros coloniza-
dores vindos do Rio Grande do Sul instalaram-se às 
margens do Rio Saudades, iniciando história de luta e 
persistência. Suas primeiras ferramentas foram a von-
tade e o trabalho. Os moradores mais antigos dizem 
que o nome da cidade foi escolhido devido à saudade 
que sentiam os primeiros colonizadores de seus pa-
rentes e amigos.

O Município tem na agricultura sua principal ativi-
dade econômica, destacando-se a produção de milho, 
soja, fumo e mandioca. Mas a produção rudimentar com 
o ferro e a madeira transformou-se em tecnologia, e a 
indústria em fase de crescimento destaca-se em ele-
trificação, no setor moveleiro e em confecções.

O espírito desbravador e empreendedor dos pio-
neiros se faz presente neste povo hospitaleiro que olha 
o passado e o futuro com confiança no progresso eco-
nômico, social e cultural.

É com amizade e apreço que venho desejar a 
todos os munícipes os meus sinceros votos de paz, 
saúde e muitas realizações, e à sua administração 
muito sucesso.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação deste pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia congratula-se com a manifestação de V.Exa.
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O  SR. ZONTA – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ofereço meu testemunho pessoal, vez que tive a neces-
sidade e a oportunidade de usar esse novo aparelho 
que pode detectar, como disse o Deputado Ronaldo 
Caiado, qualquer metástase de um câncer. Minha es-
posa teve a necessidade de usá-lo.

A socialização desse aparelho no Brasil, para 
dar oportunidade a mais gente de fazer o exame, é 
realmente um avanço muito grande que nesta noite 
comemoramos. 

Cumprimento o Senador Jorge Bornhausen e a 
Relatora, Deputada Kátia Abreu.

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.) – Sr. Presidente, quero 
cumprimentar V.Exa. e todos os pares porque, mesmo 
com todo o desgaste e todas as críticas, até desne-
cessárias, esta Casa votou 3 propostas de emenda 
à Constituição hoje: uma referente ao recesso par-
lamentar; aquela que saudamos como positiva, que 
trata dos agente de saúde; e esta, verdadeiro avanço 
da Medicina. 

Quero, portanto, cumprimentar o Presidente da 
Casa, Deputado Aldo Rebelo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-
gado, Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. OSMAR SERRAGLIO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. OSMAR SERRAGLIO (PMDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei conforme orientação do 
partido.

O  SR. DR. FRANCISCO GONÇALVES – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. DR. FRANCISCO GONÇALVES (PPS-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, na condição de médico, 
tenho a dizer que hoje aprovamos nesta Casa projeto 
de suma importância. Mais importante ainda é fazer 
com que futuramente o Sistema Único de Saúde, em 
igualdade de condições, forneça esse exame a pes-
soas que dele necessitam. 

Parabéns a todos!
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está en-

cerrada a votação.
O SR. DR. RODOLFO PEREIRA – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. DR. RODOLFO PEREIRA (PDT-RR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido nas votações 
anteriores.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. WELLIGNTON FAGUNDES (PL-MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
cumprimentar V.Exa., neste dia histórico, pela lideran-
ça na condução dos trabalhos e fazer justiça à classe 
dos agentes comunitários de saúde e de combate a 
endemias, que não tinham qualquer proteção da lei. 
Poderiam ser mandados embora a qualquer momen-
to. Nem a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
tinham direito.

Com esta votação, estamos fazendo justiça a 
uma grande classe trabalhadora do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-
gado, Deputado Wellington Fagundes. A Presidência 
recebe com alegria V.Exa., já completamente recupe-
rado do acidente que sofreu.

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vou pro-
clamar o resultado: 

VOTARAM

SIM: 435 mais um voto do Deputado José Chaves, que 
não foi registrado. Então, 436 votos “sim”.
NÃO: 10 
ABSTENÇÕES: 03; 
TOTAL: 449.

É APROVADA, EM PRIMEIRO TURNO, A PRO-
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 199, DE 
2003.

A MATÉRIA RETORNA À COMISSÃO ESPE-
CIAL PARA ELABORAR A REDAÇÃO PARA O SE-
GUNDO TURNO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 199/2003 – PROJETO INI-
CIAL – Nominal Eletrônica 

Início da votação: 18/01/2006 21:15
Encerramento da votação: 18/01/2006 21:28
Presidiram a Votação: Aldo Rebelo 
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
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.) – Sr. Presidente, o to-
tal é de 450 votos, com o voto declarado.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Presi-
dente não vota nestes casos.

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 
mesa requerimento de urgência acordado entre as Sras. 
e os Srs. Líderes, em que solicitam, urgência para a 
apreciação do Projeto de Lei nº 6.272, de 2005, que 
dispõe sobre a Administração Tributária Federal, e dá 
outras providências.

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do artigo 155, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 6.272, de 2005, que “dispõe 
sobre a Administração Tributária Federal e dá 
outras providências.”

Sala das Sessões, em . – Henrique Fon-
tana, Líder do PT; Rose de Freitas, Vice-Líder 
do PMDB; Pauderney Avelino, Vice-Líder do 
PFL; Nelson Marquezelli, Vice-Líder do PTB; 
Antonio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB; 
Simão Sessim, Vice-Líder do PP; Lincoln Por-
tela, Vice-Líder do PL; Dimas Ramalho, Líder 
do PPS; Renildo Calheiros, Líder do PCdoB; 
Jorge Gomes, Vice-Líder do PSB; Pompeo de 
Mattos, Vice-Líder do PDT; Arlindo Chinaglia, 
Líder do Governo.

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, o 
PSOL manifesta-se contrariamente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – V.Exa. esta-
va presente por ocasião do acordo, Deputada Luciana 
Genro, na reunião ocorrida na minha casa, e não se 
manifestou contrariamente. 

A SRA. LUCIANA GENRO – Eu estava na reu-
nião em que se deliberou pelo adiamento da votação 
da Super-Receita.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Marcou-se 
para quarta-feira a votação porque era necessário apre-
sentar requerimento de urgência. Este não é o mérito 
da matéria, mas apenas requerimento de urgência cuja 
apresentação foi acordada na reunião de Líderes.

A SRA. LUCIANA GENRO – Está certo.

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, deixo claro 
que o acordo existiu e que vamos cumpri-lo, até por-
que, na nossa avaliação, a matéria não representa ne-
nhum avanço para o Brasil. Ganhando uma semana, 
já estamos avançando.

Não vamos pedir verificação da votação, mas dei-
xamos claro que o PFL é contrário à urgência. Sem o 
pedido de verificação, a matéria será aprovada. Então, 
cumpriremos a nossa parte no acordo.

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também não 
concordo com a urgência. Temos de discutir e votar 
esta matéria numa outra situação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tudo bem. 
Essa é a opinião geral. Estou apenas submetendo à 
apreciação acordo firmado pelos Líderes.

O SR. JOVAIR ARANTES – Mas o Regimento 
me permite discordar.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Regimen-
to permite, assim como o cumprimento de acordo cele-
brado pelos Líderes, inclusive o do partido de V.Exa.

O SR. JOVAIR ARANTES – Tudo bem, mas V.Exa. 
tem de colocá-lo em votação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Não, a Pre-
sidência vai retirá-lo de pauta.

O SR. JOVAIR ARANTES – Vai retirar de pau-
ta? Tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – E vai co-
brar dos Líderes que assumam com os seus liderados 
o cumprimento dos acordos.

O SR. JOVAIR ARANTES – Tudo bem, Sr. Pre-
sidente. É bom que os Líderes comecem a conversar 
com as bancadas.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Esse não 
é problema meu, mas dos Líderes e de V.Exa.

O SR. JOVAIR ARANTES – Estou dando a res-
posta que V.Exa. me deu. O tratamento que V.Exa. me 
dá é o mesmo que lhe dou.

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, poderemos 
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votar o requerimento amanhã de manhã. Não haverá 
nenhuma perda, já que a votação está marcada para 
a próxima quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia já retirou a matéria da pauta para apreciação.

O SR. MAURO PASSOS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MAURO PASSOS (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. ANDRÉ DE PAULA (PFL-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação an-
terior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. PAULO GOUVÊA (PL-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PTB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei de acordo com a orientação do 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vou en-
cerrar a sessão, antes porém informo que há sobre a 
mesa e vão á publicação as seguintes Emendas ao 
Projeto de Lei nº 6.370, de 2005, do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a movimentação e armazenagem 
de mercadorias importadas ou despachadas para 
exportação, o alfandegamento de locais e recintos, a 
licença para explorar serviços de movimentação e ar-
mazenagem de mercadorias em Porto Seco, altera a 
legislação aduaneira e dá outras providências”. 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1

Dê-se ao parágrafo 4°, do artigo 18° do projeto 
de lei 6370-2005, a seguinte redação:

“Artigo 18 ..............................................
Parágrafo 4° – As disposições deste ar-

tigo aplicam-se , também ao porto seco que 
esteja em funcionamento, na data da publi-
cação desta lei, sob medida judicial ou sob a 
égide de contrato emergencial.”

Justificação

O projeto de lei 6370-2005 tem também como ob-
jetivo, salvar os importadores e exportadores do caos, 
que seria o fechamento dos 08 (oito) portos secos, que 
respondem por 75% do movimento total do setor e que 
estão funcionando por meio de liminares.

Estas empresas ingressaram em juízo por não 
concordarem com o modelo altamente deficiente e 
que com projeto de lei trará ao setor a regulação mo-
derna de armazenamento e logística. Sendo que está 

emenda permitirá que estas empresas que estão em 
funcionamento através do poder judiciário, possam 
manter a atual capacidade de armazenamento e dis-
tribuição que o Brasil precisa para manter as exporta-
ções e importações.

Sala das Sessões, em 16 de janeiro de 2006. – 
Delfim Netto, PMDB; Marcondes Gadelha, Vice-Líder 
do PSB; Adelor Vieira, Vice-Líder do PMDB.

EMENDA ADITIVA Nº 2

Inclua-se no artigo 1°, o parágrafo 6° com a se-
guinte redação:

§ 6° – O regime especial de trânsito adu-
aneiro que trata o artigo 73 do decreto-lei n° 37 
de 1966, regulamentada pelo decreto n°4.543 
de 26 de dezembro de 2002, será concedi-
do de forma automática e imediata, para as 
operações de trânsito de unidades de carga, 
contendo carga, descarregados do navio no 
pátio do porto e destinados a armazenamento 
em recintos ou locais alfandegados de zona 
secundária.

Justificação

O regime especial de trânsito aduaneiro é o que 
permite o transporte de mercadoria, sob controle adua-
neiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, com 
suspensão do pagamento de tributos (Decreto-Lei n° 
37, de 1966). 

A lei deve ser cumprida em todo o país, porém 
não é o que ocorre, quando se trata deste regime es-
pecial.

Cada unidade da Receita Federal no Brasil, apli-
ca da forma que lhe convém. 

O Estado do Rio Grande do Sul é de uma forma, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro e por fim São Paulo.

Não obstante a isso, a Instrução Normativa n° 248 
de 25 de novembro de 2.002, permite que possa ser 
transferida unidades de carga para recinto alfandegado 
jurisdicionado à mesma unidade da SRF.

Porém o tratamento para recintos alfandegados 
instalados fora da mesma jurisdição são totalmente 
diferentes.

Não se pode discriminar ou diferenciar o trata-
mento entre recintos alfandegados que executam o 
mesmo serviço.

É com a finalidade de tratar isonomicamente 
este regime aduaneiro especial no Brasil todo e não 
de forma regional.

Sala das Sessões, em 16 de janeiro de 2006. – 
Delfim Netto, PMDB; Marcondes Gadelha, Vice-Líder 
do PSB; Adelor Vieira, Vice-Líder do PMDB.



01930 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

EMENDA MODIFICATIVA Nº 3

No artigo 31, dê-se nova redação ao artigo 22 
do decreto-lei n.º 1455 de 07/04/1976:

“Artigo 31 – O art. 22 do decreto-lei n.º 
1455 de 07/04/1976, passa a vigorar com nova 
redação e o seu artigo 23 fica acrescido do 
inciso VI, na forma seguinte:

Art. 22  ..................................................
Parágrafo 2º – O ressarcimento relativo 

às atividades extraordinárias de fiscalização 
será devido pela pessoa jurídica que admi-
nistra o local ou recinto, no valor de R$ 15,00 
(Quinze reais), por carga, limitado ao valor de 
R$ 17.460,00 (Dezessete mil, quatrocentos e 
sessenta reais).

Justificação

Ao equiparar as atividades de que trata o artigo 
1º deste Projeto de Lei, para todos os recintos e locais 
alfandegados, incluídas as instalações portuárias e 
aeroportuárias, as atividades extraordinárias de fisca-
lização serão as mesmas, então o Fundo Especial de 
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades 
de Fiscalização – FUNDAF, criado pelo Decreto-Lei n.º 
1.437, de 1975, conforme Decreto n.º 4.543, de 26 de 
dezembro de 2.002, em seu artigo nº723, como justiça 
e igualdade deve-se ter como o valor máximo cobrado 
pela Instrução Normativa n.º 048 de 23 de agosto de 
1996, para todos os recintos alfandegados, inclusive 
para os portos organizados e instalações portuárias.

A I.N. n.º 048 de 23 de agosto de 1996 ainda 
ESTÁ EM VIGOR, o que demonstra de forma prática 
que é possível a aplicação desta emenda.

Esta emenda segue o princípio da JUSTIÇA, 
IGUALDADE e RAZOABILIDADE, que deve seguir esta 
casa legislativa, para com a nação brasileira.

Outro aspecto a ser abordado é a sede arreca-
datória da Secretaria da Receita Federal, que com o 
valor de R$ 115,00 por carga a ser cobrada dos recin-
tos e locais alfandegados é natural que estes repas-
sarão este custo para os usuários destes recintos o 
que aumentaria o CUSTO BRASIL, o que a sociedade 
brasileira não suporta mais.

E finalmente tais alíquotas somente prejudicarão 
a abertura de novos portos secos, o que contraria o 
próprio espírito deste projeto de lei, pois se um porto 
seco tiver 1.000 cargas por mês, este pagará aos co-
fres da Secretaria da Receita Federal o valor de R$ 
115.000,00.

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 2006. – Del-
fim Netto, PMDB; Marcondes Gadelha, Vice-Líder do 
PSB; Adelor Vieira, Vice-Líder do PMDB.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 4

Dê-se ao art. 7º do projeto a seguinte redação:

“Art. 7º Compete ao secretário da Se-
cretaria da Receita Federal, a formulação e 
publicação, do Edital de concorrência pública, 
para exploração de Porto Seco e seu respectivo 
alfandegamento para novas unidades e indi-
cação dos municípios onde as mesmas serão 
instaladas preservando-se as unidades em 
funcionamento até a publicação desta Lei”

Sala da Comissão, 18 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Salvador Zimbaldi, PSB; Henrique Fontana, 
Líder do PT; Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PTB; 
Marcelo Ortiz, Vice-Líder do PV.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 5

Dê-se ao caput do art. 6° do Projeto de Lei n° 
6.370, de 2005 a seguinte redação:

Art. 6º A licença para exploração de Por-
to Seco será outorgada a estabelecimento de 
pessoa jurídica brasileira, ou a consórcio consti-
tuído no País, que explore há pelo menos cinco 
anos serviços de armazéns gerais, demonstre 
regularidade fiscal, atenda aos requisitos téc-
nicos e operacionais para alfandegamento es-
tabelecidos pela Secretaria da Receita Federal 
e satisfaça às seguintes condições:

Justificação

A emenda proposta visa a permitir que, como já 
ocorre atualmente, a exploração de recintos alfande-
gados nas modalidades tratadas no projeto seja fei-
ta por meio de consórcios, nos termos da legislação 
societária (art. 278 da Lei 6.404/76). A exigência de 
constituição há pelo menos cinco anos justifica-se pela 
conveniência de garantir que as licenças para explora-
ção de portos secos sejam outorgadas a quem tenha 
experiência comprovada no exercício de atividade de 
armazenagem e movimentação de cargas. 

Sala das Sessões, em de janeiro de 2006. – Depu-
tado Barbosa Neto, Vice-Líder do PSB; Severiano 
Alves, Líder do PDT; Ronaldo Dimas, Vice-Líder do 
PSDB; Júlio Lopes, Vice-Líder do PP.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 6

Dê-se ao § 3° do art. 4° do Projeto de Lei n° 6.370, 
de 2005, a seguinte redação:

§ 3° – Para iniciar a atividade, a empre-
sa ou consórcio responsável deverá prestar 
garantia do valor de R$ 1.000.000,00 (um mi-
lhão de reais), na forma prevista no § 2°, até 
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o décimo dia útil seguinte ao da publicação do 
ato de alfandegamento. 

Justificação

A emenda proposta visa a aumentar o valor da 
garantia a ser prestada pelo titular de estabelecimen-
to alfandegado. Justifica-se a modificação em face da 
circunstância de que, no mais das vezes, as merca-
dorias movimentadas ou armazenadas sob controle 
aduaneiro nesses estabelecimentos apresentam alto 
valor agregado, de modo que se assegure à União o 
cumprimento das obrigações tributárias ou das pena-
lidades eventualmente impostas ao titular do estabe-
lecimento. 

Sala das Sessões, em de janeiro de 2006. – Depu-
tado Barbosa Neto, Vice-Líder do PSB; Severiano 
Alves, Líder do PDT; Ronaldo Dimas, Vice-Líder do 
PSDB; Júlio Lopes, Vice-Líder do PP. 

EMENDA ADITIVA Nº 7

Acrescente-se o inciso I ao parágrafo 1º, ao art. 
38, do Projeto de Lei n° 6.370, de 2005, com a se-
guinte redação:

“I – ao § 1º, do art. 25, a partir de 180 
dias contados da data da publicação, pelos 
órgãos e agências da administração pública 
federal, das normas que disciplinam as formas 
de execução das obrigações contidas no art. 
3º, inciso VIII.” 

Justificação

A legislação aduaneira em vigor dispõe que, quan-
do verificada a ocorrência de dano ou avaria e extravio 
de mercadorias importadas, a apuração do respon-
sável será efetuada através de processo de vistoria 
aduaneira, cabendo ao responsável, assim reconhe-
cido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda 
Nacional do valor dos tributos que, em conseqüência, 
deixaram de ser recolhidos. (Decreto-lei n° 37, de 18 
de novembro de 1.966, c.c. art. 581 do Regulamento 
Aduaneiro baixado pelo Decreto nº 4.543, de 26 de 
dezembro de 2.002).

O Projeto de Lei nº 6370, de 2005, em seu art. 
25, altera essa legislação, estabelecendo previsão de 
que “os créditos relativos aos tributos, contribuições e 
direitos comerciais correspondes às mercadorias ex-
traviadas na importação serão exigidos do responsável 
mediante lançamento de ofício.”. O §1º deste mesmo 
artigo prevê que, para os efeitos deste artigo, consi-
dera-se responsável o transportador ou o depositário 
que der causa ao extravio das mercadorias, assim re-
conhecido pela autoridade aduaneira.

Pela legislação em vigor, o depositário das mer-
cadorias armazenadas sob controle aduaneiro está 
impedido de abrir contêineres e volumes sem a presen-
ça da fiscalização aduaneira, mesmo quando houver 
suspeita de extravio ou avaria. O Projeto de Lei, em 
seu art. 3º, VIII, torna obrigatório ao depositário pesar, 
quantificar volumes, realizar triagens e identificar mer-
cadorias e embalagens sob sua custódia. 

Dessa forma o depositário, ao prestar esses ser-
viços obrigatórios, sempre que constatar a existência 
de falta ou avaria poderá lavrar o competente auto, 
que servirá de prova para eximi-lo da responsabilida-
de fiscal, posto que comprova que não deu causa à 
ocorrência. Em razão disto, a administração pretende 
deixar de apurar a responsabilidade fiscal nos casos 
de extravio de mercadorias importadas, conforme se 
verifica no item 23 da Exposição de Motivos do Projeto 
de Lei nº 6370, de 2005.

Ocorre que as novas obrigações devem ter a 
sua forma de execução estabelecida pelos órgãos 
e agências da administração pública federal (art. 3º, 
VIII, in fine), inclusive com a utilização, quando for o 
caso, de instrumento e aparelhos de inspeção não-in-
vasiva, como os aparelhos de raio X ou gama, além 
de outros instrumentos necessários à fiscalização e 
controle aduaneiros, conforme previsto no art. 2º, IV 
do Projeto de Lei em tela.

Dentro deste contexto a responsabilidade somen-
te pode ser automaticamente imputada ao depositá-
rio, por presunção, quando este estiver com a forma 
de execução dos serviços citados estabelecida pelos 
órgãos e agencias da administração federal, e tiver o 
tempo necessário para a aquisição e instalação dos 
equipamentos exigidos no art. 2º, IV, do Projeto de 
Lei. Considera-se que o prazo de 180 dias, contados 
da data da publicação das normas que estabeleçam 
a forma de execução dos serviços obrigatórios, é o 
prazo justo e necessário para que o depositário possa 
cumprir as suas novas obrigações. 

Sala das Sessões,  de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jorge Pinheiro, PL; Severiano Alves, Líder do 
PDT; Alex Canziani, PTB; Júlio Lopes, Vice-Líder 
do PP.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 8

Dê-se ao incisco I do art. 6º do Projeto de Lei nº 
6.370, de 2005, a seguinte redação:

“Art. 6º – A licença para exploração de 
Porto Seco será outorgada a estabelecimen-
to de pessoa jurídica constituída no País, que 
explore serviços de armazéns gerais, demons-
tre regularidade fiscal, atenda aos requisitos 
técnicos e operacionais para alfandegamento 
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estabelecidos pela Secretaria da Receita Fe-
deral e satisfaça às seguintes condições:

I – possua patrimônio líquido igual ou 
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões 
de reais);

Justificação

A emenda proposta visa a refletir o valor dos vul-
tosos investimentos necessários para a preparação de 
instalação de portos secos, tais como os previstos no 
projeto, que pressupõem a existência de instalações 
de largas proporções, de equipamentos e sistemas de 
controle e segurança cujos custos são extremamente 
elevados, bem como o valor das mercadorias armaze-
nadas e movimentadas sob responsabilidade do titular 
do recinto alfandegado.

Sala das Sessões, de janeiro de 2006. – Deputado 
José Múcio Monteiro, Líder do PTB; Júlio Lopes, 
Vice-Líder do PP; Severiano Alves, Líder do PDT.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 9

Dê-se ao § 4º do art. 18 do Projeto de Lei nº 
6.370, de 2005, a seguinte redação:

“Art. 18. .................................................
(...)
§ 4º As disposições deste artigo aplicam-

se, também, ao Porto Seco que esteja fun-
cionando na data de publicação desta lei, por 
força de decisão judicial, ainda que concedida 
liminarmente em qualquer instância ou sob a 
égide de contrato emergencial.” 

Justificação

O acréscimo das palavras “por força de decisão 
judicial, ainda que concedida liminarmente em qual-
quer instância”, visa a contemplar de modo uniforme e 
equânime todos os portos secos ora em funcionamen-
to, de modo a manter-se a isonomia nos tratamentos 
respectivos e evitar-se a perpetuação de demandas 
judiciais. Essa solução impõe-se principalmente porque 
o projeto propõe estabelecer um regime de liberdade na 
concessão de licenças; nesse sentido, não se concebe 
o estabelecimento de qualquer restrição ou embaraço 
aos que estejam hoje em atividade.

Sala das Sessões, em de janeiro de 2006. – Depu-
tado José Múcio Monteiro, Líder do PTB; Júlio Lopes, 
Vice-Líder do PP; Severiano Alves, Líder do PDT.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 10

Dê-se ao § 4º do art. 1º do Projeto de Lei nº 6.370, 
de 2005, a seguinte redação:

§ 4º – A Secretaria da Receita Federal 
poderá admitir, por prazo determinado, não 

superior a 60 dias, a pedido da parte interes-
sada, devidamente justificado, a movimentação 
e a armazenagem de mercadorias importadas 
ou despachadas para exportação, em locais 
ou recintos não alfandegados para atender 
situações eventuais ou solucionar questões 
relativas a operações que não possam ser 
executadas nos locais ou recintos alfandega-
dos, por razões técnicas. Nos municípios onde 
haja recinto alfandegado, àqueles limítrofes a 
esses e ainda, no caso de município compre-
endido em região metropolitana, ao território 
dessa mesma região, tal pedido somente po-
derá ser solicitado por empresa que detenha 
tal alfandegamento.” 

Justificação

Os depositários de mercadorias importadas ou 
destinadas para exportação, pela regra geral, atendem 
a todas as exigências estabelecidas pela legislação 
aduaneira para a obtenção do alfandegamento das 
suas instalações. Entre essas exigências relaciona-se 
a movimentação de cargas e a prestação de garantia 
proporcional ao valor das mercadorias recebidas para 
armazenagem.

A exceção prevista no parágrafo ora modificado 
não estabelece a obrigatoriedade de atendimento a 
nenhuma das citadas exigências legais, o que impos-
sibilita a comprovação da existência de capacidade 
técnica de movimentação de cargas e a relação de 
fidúcia entre o fisco e o depositário. Como, porém, a 
excepcionalidade da regra, para as mercadorias im-
portadas, objetiva o atendimento a situações eventuais 
ou solucionar questões técnicas, fatos concretos cuja 
ocorrência deve ser solucionada pelo administrador 
tributário, justo se torna preservá-lo das responsabi-
lidades decorrentes da sua decisão, estabelecendo 
prazo para a sua vigência e exigindo que a empresa 
peticionária, em sua justificativa, preste as informações 
que forem estabelecidas no regulamento.

A inclusão de “razões econômicas” para a frui-
ção da excepcionalidade, conforme contido na reda-
ção original, em caráter geral e, em razão disto, não é 
adequada para justificar a aplicação de situações es-
peciais. Todas as empresas importadoras certamente 
teriam interesse em retirar mercadorias importadas 
dos portos ou aeroportos e levá-las diretamente para 
seus depósitos, sob a alegação da existência de ra-
zões econômicas.

Como a fiscalização aduaneira certamente não 
poderá atender a todos os interessados, deverá esta-
belecer prioridades, utilizando como critério de atendi-
mento a importância das interessadas para a economia 
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nacional, ou seja, a preferência tenderá a recair sobre 
as grandes empresas.

Sem a participação dessas “empresas âncora”, 
os Portos Secos perdem escala econômica e ficam 
sem condições de continuar prestando serviços de 
movimentação e armazenagem de mercadorias, aos 
mesmos níveis atuais de qualidade. Concretizada esta 
hipótese, dois seriam os maiores prejudicados; a) a 
fiscalização aduaneira, pela elevação do nível de risco 
fiscal; e b) as empresas de pequeno e médio porte, que 
deixariam de contar com as vantagens logísticas pro-
porcionadas pelos Portos Secos e, fatalmente, teriam 
que processar o despacho aduaneiro de suas merca-
dorias nos portos, aeropostos e pontos de fronteira, 
alfandegados, contribuindo, assim, para o congestio-
namento dos pontos de entrada/saída de mercadorias 
relativas ao comércio internacional brasileiro. 

Sala das Sessões,  de janeiro de 2006. – Depu-
tado José Múcio Monteiro, Líder do PTB; Júlio Lopes, 
Vice-Líder do PP; Severiano Alves, Líder do PDT.

 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 11

Dê-se ao § 4° do Art. 1° do Projeto de Lei n° 
6.370, de 2005, a seguinte redação:

“Art.1º  ...................................................
 ..............................................................
4º § A Secretaria da Receita Federal po-

derá admitir, por prazo determinado, não supe-
rior a 60 dias, a pedido da parte interessada, 
devidamente justificado, a movimentação e 
a armazenagem de mercadorias importadas 
ou despachadas para exportação, em locais 
ou recintos não alfandegados para atender 
situações eventuais ou solucionar questões 
relativas a operações que não possam ser 
executadas nos locais ou recintos alfandega-
dos, por razões técnicas. Nos municípios onde 
haja recinto alfandegado, àqueles limítrofes a 
esses e ainda, no caso de município compre-
endido em região metropolitana, ao território 
dessa mesma região, tal pedido somente po-
derá ser solicitado por empresa que detenha 
tal alfandegamento.’

 ............................................................ .”

 
Justificação

Os depositários de mercadorias importadas ou 
destinadas para exportação, pela regra geral, atendem 
a todas as exigências estabelecidas pela legislação 
aduaneira para a obtenção do alfandegamento das 
suas instalações. Entre essas exigências relaciona-se 

a movimentação de cargas e a prestação de garantia 
proporcional ao valor das mercadorias recebidas para 
armazenagem. 

A exceção prevista no parágrafo ora modificado 
não estabelece a obrigatoriedade de atendimento a 
nenhuma das citadas exigências legais, o que impos-
sibilita a comprovação da existência de capacidade 
técnica de movimentação de cargas e a relação de 
fidúcia entre o fisco e o depositário. Como, porém, 
a excepcionalidade da regra, para as mercadorias 
importadas, objetiva o atendimento a situações even-
tuais ou solucionar questões técnicas, fatos con-
cretos cuja ocorrência deve ser solucionada pelo 
administrador tributário, justo se torna preservá-lo 
das responsabilidades decorrentes da sua decisão, 
estabelecendo prazo para a sua vigência e exigin-
do que a empresa peticionária, em sua justificativa, 
preste as informações que forem estabelecidas no 
regulamento.

A inclusão de “razões econômicas” para a frui-
ção da excepcionalidade, conforme contido na reda-
ção original, em caráter geral e, em razão disto, não é 
adequada para justificar a aplicação de situações es-
peciais. Todas as empresas importadoras certamente 
teriam interesse em retirar mercadorias importadas 
dos portos ou aeroportos e levá-las diretamente para 
seus depósitos, sob a alegação da existência de ra-
zões econômicas.

Como a fiscalização aduaneira certamente não 
poderá atender a todos os interessados, deverá esta-
belecer prioridades, utilizando como critério de atendi-
mento a importância das interessadas para a econo-
mia nacional, ou seja, a preferência tenderá a recair 
sobre as grandes empresas.

Sem a participação dessas “empresas âncora”, 
os Portos Secos perdem escala econômica e ficam 
sem condições de continuar prestando serviços de 
movimentação e armazenagem de mercadorias, aos 
mesmos níveis atuais de qualidade. Concretizada 
esta hipótese, dois seriam os maiores prejudicados; 
a) a fiscalização aduaneira, pela elevação do nível de 
risco fiscal; e b) as empresas de pequeno e médio 
porte, que deixariam de contar com as vantagens lo-
gísticas proporcionadas pelos Portos Secos e, fatal-
mente, teriam que processar o despacho aduaneiro 
de suas mercadorias nos portos, aeropostos e pontos 
de fronteira, alfandegados, contribuindo, assim, para 
o congestionamento dos pontos de entrada/saída 
de mercadorias relativas ao comércio internacional 
brasileiro. 

Sala das Sessões, de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do 
PSDB.
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 12

Dê-se ao § 4° do art. 18 do Projeto de Lei n° 
6.370, de 2005 a seguinte redação:

“Art. 18 ..................................................
 ..............................................................
§ 4º As disposições deste artigo aplicam-

se, também, ao Porto Seco que esteja funcio-
nando, na data de publicação desta Lei, por 
força de decisão judicial, ainda que concedida 
liminarmente em qualquer instancia ou sob a 
égide de contrato emergencial.”

Justificação

O acréscimo das palavras “por força de decisão 
judicial, ainda que concedida liminarmente em qual-
quer instância” visa a contemplar de modo uniforme e 
equânime todos os portos secos ora em funcionamen-
to, de modo a manter-se a isonomia nos tratamentos 
respectivos e evitar-se a perpetuação de demandas 
judiciais. Essa solução impõe-se principalmente porque 
o projeto propõe estabelecer um regime de liberdade na 
concessão de licenças; nesse sentido, não se concebe 
o estabelecimento de qualquer restrição ou embaraço 
aos que estejam hoje em atividade.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do 
PSDB; Rodrigo Maia, Líder do PFL.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 13

Dê-se ao inciso I do art. 6º do Projeto de Lei n° 
6.370, de 2005 a seguinte redação:

“Art. 6º  ..................................................
 ..............................................................
I – possua patrimônio líquido igual ou 

superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões 
de reais);

 ............................................................. ”

 
Justificação

A emenda proposta visa a refletir o valor dos vul-
tosos investimentos necessários para a preparação de 
instalação de portos secos, tais como os previstos no 
projeto, que pressupõem a existência de instalações 
de largas proporções, de equipamentos e sistemas de 
controle e segurança cujos custos são extremamente 
elevados, bem como o valor das mercadorias armaze-
nados e movimentadas sob responsabilidade do titular 
do recinto alfandegado.

Sala das Sessões, de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do 
PSDB; Rodrigo Maia, Líder do PFL.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 14

Suprima-se o art. 22 do Projeto de Lei 
n° 6.370, de 2005.

Justificação

A emenda proposta visa suprimir dispositivo que 
já está previsto no § 4º do art. 1º

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do 
PSDB; Rodrigo Maia, Líder do PFL.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 15

Dê-se ao artigo 22 do Projeto de Lei nº 6.370, de 
2005, a seguinte redação:

“Art. 22. A Secretaria da Receita Federal, 
ouvidos os outros órgãos e agências da admi-
nistração pública federal atuantes nos controles 
de mercadorias na exportação e importação, 
poderá admitir, em caráter precário e eventual, 
a movimentação e armazenagem de mercado-
rias importadas e a realização de despacho de 
exportação em locais ou recintos não alfande-
gados, mas sob controle aduaneiro.”

 
Justificação

É louvável que a legislação aduaneira contenha 
mecanismos destinados a situações especiais, pro-
porcionando flexibilidade para que a Receita Federal 
possa intervir legalmente em casos que exigem solu-
ções rápidas. Neste quadro a realização de despacho 
aduaneiro em recinto não alfandegado, em caráter 
precário, tem as suas virtudes.

Porém esta flexibilidade não pode colocar em 
risco o controle aduaneiro. O recinto não alfandega-
do não pode simplesmente ser qualquer instalação 
que não esteja sob a supervisão das autoridades 
fiscais. 

A emenda proposta visa esclarecer esta ques-
tão, deixando mais explícita a necessidade da su-
pervisão aduaneira sem eliminar a prerrogativa da 
Receita Federal de decidir e solucionar as situa-
ções emergenciais que podem surgir na atividade 
aduaneira. 

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio de 
nossos ilustres Pares, para a aprovação da presente 
emenda.

Sala das Sessões, Deputada Mariângela 
Duarte, PT; Íris Simões, Vice-Líder do PTB; Renato 
Casagrande, Líder do PSB; Fernando Ferro, Vice-
Líder do PT.
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 16

Dê-se nova redação aos artigos 15 e 16 do Pro-
jeto de Lei nº 6.370, de 2005, suprimindo-se os §§ de 
ambos os artigos:

“Art. 15. Fica instituída a Base de Fiscaliza-
ção Aduaneira para o exercício do controle adua-
neiro e dos demais controles exercidos por órgãos 
e agências da administração pública federal, nas 
fronteiras terrestres do território nacional.

Art. 16. Aplicam-se às Bases de Fiscali-
zação Aduaneira as disposições dos arts. 13 
e 14 desta Lei.”

Justificação

A criação da Base de Fiscalização Aduaneira pode 
representar um recurso importante para que a Receita Fe-
deral aprimore a eficácia de sua atuação no controle adua-
neiro, permitindo maior flexibilidade e agilidade na solução 
das ocorrências que envolvem logística e segurança.

Porém, a inovação de se permitir a implantação de 
Bases de Fiscalização Aduaneira em áreas interiores, dis-
tantes dos pontos de fronteira, causa preocupação e levanta 
a possibilidade de uma série de desvios de finalidade.

Primeiro devemos destacar que a fiscalização e 
presença de autoridades aduaneiras em nossas fron-
teiras é um dever do Estado. Não existe justificativa 
para caminharmos no sentido inverso.

Além da questão doutrinária, ressaltamos que a 
fiscalização aduaneira no interior do país envolve riscos 
de todo o tipo. Por exemplo, um veículo de transporte 
de carga poderá ingressar no país sem nenhuma fis-
calização, possibilitando o contrabando, o descaminho 
e até a violação de barreiras sanitárias.

Finalmente, devemos considerar que existem inú-
meras empresas que preferem movimentar e armazenar 
cargas em suas próprias instalações localizadas no in-
terior. O critério subjetivo previsto no art. 15 possibilitará 
que qualquer estabelecimento alegue questões técnicas 
e econômicas para atuar em recintos não alfandegados 
e, pior ainda, distante das fronteiras e das autoridades.

Por estes motivos a presente emenda mantém 
a idéia da Receita Federal poder organizar seus re-
cursos através das Bases de Fiscalização Aduaneira, 
mas limita sua atuação para que esta regra não seja 
aplicada indiscriminadamente e em qualquer ponto 
distante de fronteiras alfandegadas.

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio de 
nossos ilustres Pares, para a aprovação da presente 
emenda. 

Sala das Sessões, Deputada Mariângela Du-
arte, PT; Íris Simões, Vice-Líder do PTB; Renato 
Casagrande, Líder do PSB; Fernando Ferro, Vice-
Líder do PT.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 17

Dê-se nova redação ao § 1º, incluindo-se os in-
cisos I a VI, e incluam-se os §§ 5º e 6º ao artigo 6º 
do Projeto de Lei nº 6.370, de 2005, com a seguinte 
redação:

“Art. 6º ...................................................  
 ..............................................................
§ 1º A licença referida no caput deste 

artigo somente será outorgada a estabeleci-
mento localizado:

I – no Distrito Federal;
II – em Município capital de Estado;
III – em Município onde haja unidade da 

Secretaria da Receita Federal; 
IV – em Município com fronteira terres-

tre;
V – em Município incluído em Região Me-

tropolitana onde haja Porto Organizado;
VI – em Município onde haja Aeroporto 

Internacional.
 ..............................................................
§ 5º Não será outorgada a licença prevista 

no caput deste artigo a estabelecimento que 
tenha sido punido nos últimos cinco anos com 
o cancelamento da referida licença, através de 
processo administrativo ou judicial.

§ 6º A mesma restrição prevista no pa-
rágrafo anterior será aplicada aos estabeleci-
mentos que tiverem em seu quadro societário 
ou acionário pessoa física ou jurídica que te-
nha tido participação societária ou acionária 
em estabelecimento punido nos últimos cinco 
anos com o cancelamento da licença referida 
no caput deste artigo.”

Justificação

O § 1º deste artigo limita excessivamente a loca-
lização geográfica dos Portos Secos, impondo como 
condição para a outorga da licença a sua instalação 
em regiões densamente povoadas (regiões metropo-
litanas com capital de Estado), ou onde haja unidade 
da Receita Federal

A redação original desconsidera a importância 
para o comércio exterior dos Municípios que são in-
dispensáveis para as atividades aduaneiras e alfande-
gadas, ou seja, aqueles em que existem nas regiões 
metropolitanas de portos e aeroportos internacionais 
e aqueles que estão nas fronteiras terrestres. Nem 
sempre existe unidade da Receita Federal nestas lo-
calidades.

A limitação geográfica prevista na proposta ori-
ginal contradiz a sua exposição de motivos, tendo em 
vista que um dos principais problemas apontados é o 
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esgotamento de áreas de movimentação de cargas 
nos principais portos do país.

Neste sentido, os Municípios que compõem re-
giões metropolitanas portuárias tornam-se essenciais, 
pois estão localizados próximos à fronteira aduaneira, 
mas não tão próximos a ponto de constituírem garga-
los ao funcionamento do porto.

Desta forma a emenda tem como objetivo atender 
ao espírito da proposta, estendendo a localização geo-
gráfica dos Portos Secos para os Municípios que desem-
penham papel primordial na movimentação e armaze-
nagem de cargas destinadas ao comércio exterior.

A inclusão dos parágrafos 5º e 6º visam dar ao 
sistema uma maior transparência e moralidade, impe-
dindo que infratores contumazes continuem operando 
recintos alfandegados e portos secos. 

A medida coíbe a “camuflagem” de pessoas físicas 
e jurídicas que tenham de alguma forma participado de 
estabelecimentos que foram punidos com o cancelamen-
to da licença prevista no caput do art. 6º. Não havendo 
previsão legal em contrário, aqueles que cometerem 
irregularidades e perderem a licença poderiam simples-
mente constituir nova empresa ou adquirir parte de seu 
controle, burlando desta forma a fiscalização. 

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio de 
nossos ilustres Pares, para a aprovação da presente 
emenda.

Sala das Sessões, Deputada Mariângela Du-
arte, PT; Íris Simões, Vice-Líder do PTB; Renato 
Casagrande, Líder do PSB; Fernando Ferro, Vice-
Líder do PT.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 18

Dê-se ao caput do artigo 11 do Projeto de Lei nº 
6.370, de 2005, a seguinte redação:

“Art.11. A Secretaria da Receita Federal 
e os demais órgãos e agências da administra-
ção pública federal referidos no art. 10 deverão 
disponibilizar pessoal necessário ao desem-
penho de suas atividades no Porto Seco, no 
prazo de sessenta dias, contado da data da 
ciência do deferimento do pedido.”

Justificação

Pela exposição de motivos que acompanha este 
PL verificamos que uma das principais preocupações 
do Governo é proporcionar um ambiente competitivo e 
eficiente aos Portos Secos. As modificações na legis-
lação aduaneira visam simplificar controles e eliminar 
entraves burocráticos.

Nesta esteira, o prazo de 365 dias previsto para 
que a Secretaria da Receita Federal disponibilize o 
pessoal necessário ao desempenho de suas ativi-

dades no Porto Seco é inadmissível. Uma empresa 
competitiva e eficiente será totalmente aniquilada no 
dinâmico mercado internacional caso tenha que espe-
rar um ano, ou mais, aguardando a disponibilidade da 
administração pública.

Esta emenda propõe um prazo mais razoável, 
de sessenta dias, que não pode ser considerado dimi-
nuto pois os parágrafos que acompanham este artigo 
prevêm as situações especiais em que o prazo pode 
ser dilatado.

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio de 
nossos ilustres Pares, para a aprovação da presente 
emenda.

Sala das Sessões, Deputada Mariângela Du-
arte, PT; Íris Simões, Vice-Líder do PTB; Renato 
Casagrande, Líder do PSB; Fernando Ferro, Vice-
Líder do PT.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 19

Suprima-se o inciso II, do § 1º, do art. 
22, do Decreto-Lei n° 1455, de 7 de abril de 
1.976, e, por via de conseqüência, o inciso 
II, do § 2º, e o inciso I do § 4º, do mesmo 
artigo, coma redação dada pelo art. 31 do 
Projeto de Lei n° 6.370, de 2005.

Justificação

A administração pública é norteada pelos princí-
pios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publi-
cidade e eficiência, na conformidade das disposições 
do art. 37 da Constituição Federal.

Ao estabelecer o conceito de “atividades extra-
ordinárias de fiscalização e controle aduaneiros”, a 
redação original considera como tal “a realizada em 
local ou recinto explorado por pessoa jurídica diversa 
do administrador portuário ou aeroportuário”, como 
se tais atividades pudessem ser consideradas extra-
ordinárias quando prestadas a uma pessoa jurídica e 
deixassem de sê-las, quando prestadas a outra.

Como essa conceituação implica ônus de ressarci-
mento de custos administrativos, o conceito ora enfocado 
torna-se inconstitucional, posto que fere o princípio da 
impessoalidade, ao discriminar certas pessoas jurídicas 
em detrimento de outras, quando demandam pela pres-
tação dos mesmos serviços aduaneiros ao Estado.

Sala das Sessões, de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do 
PSDB; Alberto Fraga, Vice-Líder do PFL.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 20

Dê-se ao caput do Art. 3° do Projeto de Lei n° 
6.370, de 2005, a seguinte redação:
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“Art. 3º São obrigações da pessoa ju-
rídica responsável por local ou recinto alfan-
degado:

 ............................................................ .”

Justificação

A redação original estende as obrigações da 
pessoa jurídica responsável por local ou recinto al-
fandegado, aos responsáveis pela operação de carga 
e descarga da embarcação transportadora – o ope-
rador portuário – no uso do direito ou prioridade de 
acostagem, concedido pela autoridade portuária. O 
operador portuário, nas condições relacionadas, não 
necessariamente é responsável por local ou recinto 
alfandegado mas se for, a sua responsabilidade é 
decorrente dessa condição e não do fato de ser ope-
rador portuário.

Atribui-se aos operadores portuários, dessa for-
ma, responsabilidades incompatíveis com a natureza 
da sua função, como, por exemplo, a relacionada no 
inciso XIII, do art. 3º que exige a designação de fiel 
de armazém para quem não necessariamente admi-
nistra armazém.

Sala das Sessões, de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do 
PSDB; Alberto Fraga, Vice-Líder do PFL.

 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 21

Dê-se ao § 4° do Art. 1° do Projeto de Lei n° 
6.370, de 2005, a seguinte redação:

“Art.1º . ..................................................
 ..............................................................
‘§ 4º A Secretaria da Receita Federal 

poderá admitir, a pedido da parte interessa-
da, devidamente justificado, a movimentação 
e a armazenagem de mercadorias importadas 
ou despachadas para exportação, em locais 
ou recintos não alfandegados, limitadas, as 
mercadorias importadas, a prazo determina-
do e ao atendimento a situações eventuais ou 
à solução de questões relativas a operações 
que não possam ser executadas nos locais 
ou recintos alfandegados, por razões unica-
mente técnicas, relativas à dimensão, peso 
ou qualquer característica que impeça ou di-
ficulte o carregamento ou a descarga dessas 
mercadorias.’

 ............................................................. ”

Justificação

Os depositários de mercadorias importadas ou 
destinadas para exportação, pela regra geral, atendem 

a todas as exigências estabelecidas pela legislação 
aduaneira para a obtenção do alfandegamento das 
suas instalações. Entre essas exigências relaciona-se 
a movimentação de cargas e a prestação de garantia 
proporcional ao valor das mercadorias recebidas para 
armazenagem.

A exceção prevista no parágrafo ora modificado 
não estabelece a obrigatoriedade de atendimento a 
nenhuma das citadas exigências legais, o que impos-
sibilita a comprovação da existência de capacidade 
técnica de movimentação de cargas e a relação de 
fidúcia entre o fisco e o depositário. Como, porém, a 
excepcionalidade da regra, para as mercadorias im-
portadas, objetiva o atendimento a situações eventuais 
ou solucionar questões técnicas, fatos concretos cuja 
ocorrência deve ser solucionada pelo administrador 
tributário, justo se torna preservá-lo das responsabi-
lidades decorrentes da sua decisão, estabelecendo 
prazo para a sua vigência e exigindo que a empresa 
peticionária, em sua justificativa, preste as informações 
que forem estabelecidas no regulamento.

A inclusão de “razões econômicas” para a fruição 
da excepcionalidade, conforme contido na redação origi-
nal, tem caráter geral e, em razão disto, não é adequada 
para justificar a aplicação de situações especiais. Todas 
as empresas importadoras certamente teriam interesse 
em retirar mercadorias importadas dos portos ou aero-
portos e levá-las diretamente para seus depósitos, sob 
a alegação da existência de razões econômicas.

Como a fiscalização aduaneira certamente não 
poderá atender a todos os interessados, deverá esta-
belecer prioridades, utilizando como critério de atendi-
mento a importância das interessadas para a economia 
nacional, ou seja, a preferência tenderá a recair sobre 
as grandes empresas.

Sem a participação dessas “empresas âncora”, 
os Portos Secos perdem escala econômica e ficam 
sem condições de continuar prestando serviços de 
movimentação e armazenagem de mercadorias, aos 
mesmos níveis atuais de qualidade. Concretizada esta 
hipótese, dois seriam os maiores prejudicados: a) a 
fiscalização aduaneira, pela elevação do nível de risco 
fiscal; e b) as empresas de pequeno e médio porte, que 
deixariam de contar com as vantagens logísticas propor-
cionadas pelos Portos Secos e, fatalmente, teriam que 
processar o despacho aduaneiro de suas mercadorias 
nos portos, aeroportos e pontos de fronteira, alfande-
gados, contribuindo, assim, para o congestionamento 
dos pontos de entrada/saída de mercadorias relativas 
ao comércio internacional brasileiro.

Sala das Sessões, de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do 
PSDB; Alberto Fraga, Vice-Líder do PFL.
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 22

Dê-se ao § 4° do Art. 18 do Projeto de Lei n° 
6.370, de 2005, a seguinte redação:

“Art. 18 ................................................. .
 ..............................................................
§ 4º As disposições deste artigo aplicam-

se a todos os Portos Secos que estejam fun-
cionando na data de publicação desta Lei.”

Justificação

Diversos Portos Secos estão em funcionamento 
com base em permissão decorrente de contrato admi-
nistrativo em vigor; outros são mantidos em funciona-
mento por decisão judicial; e outros ainda funcionam 
sob a égide de contrato emergencial.

A redação original não deixa claro que as disposi-
ções do art. 18 aplicam-se a todos os casos de Portos 
Secos em funcionamento.

Sala das Sessões, de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do 
PSDB; Alberto Fraga, Vice-Líder do PFL.

EMENDA ADITIVA Nº 23

Acrescente-se novo inciso I renumerando-se os 
atuais para II e III, ao art. 38, do Projeto de Lei n° 6.370, 
de 2005, com a seguinte redação:

“Art. 38  .................................................
‘I – ao § 1º, do art. 25, a partir de 180 

dias contados da data da publicação, pelos 
órgãos e agências da administração pública 
federal, das normas que disciplinam as formas 
de execução das obrigações contidas no art. 
3º, inciso VIII.’

 ............................................................. ”

Justificação

A legislação aduaneira em vigor dispõe que, quan-
do verificada a ocorrência de dano ou avaria e extravio 
de mercadorias importadas, a apuração do respon-
sável será efetuada através de processo de vistoria 
aduaneira, cabendo ao responsável, assim reconhe-
cido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda 
Nacional do valor dos tributos que, em conseqüência, 
deixaram de ser recolhidos. (Decreto-lei n° 37, de 18 
de novembro de 1.966, c.c. art. 581 do Regulamento 
Aduaneiro baixado pelo Decreto nº 4.543, de 26 de 
dezembro de 2.002).

O Projeto de Lei nº 6.370, de 2005, em seu art. 
25, altera essa legislação, estabelecendo previsão de 
que “os créditos relativos aos tributos, contribuições e 
direitos comerciais correspondes às mercadorias ex-
traviadas na importação serão exigidos do responsável 
mediante lançamento de ofício.”. O §1º deste mesmo 

artigo prevê que, para os efeitos deste artigo, consi-
dera-se responsável o transportador ou o depositário 
que der causa ao extravio das mercadorias, assim re-
conhecido pela autoridade aduaneira.

Pela legislação em vigor, o depositário das mer-
cadorias armazenadas sob controle aduaneiro está 
impedido de abrir contêineres e volumes sem a presen-
ça da fiscalização aduaneira, mesmo quando houver 
suspeita de extravio ou avaria. O Projeto de Lei, em 
seu art. 3º, VIII, torna obrigatório ao depositário pesar, 
quantificar volumes, realizar triagens e identificar mer-
cadorias e embalagens sob sua custódia.

Dessa forma o depositário, ao prestar esses ser-
viços obrigatórios, sempre que constatar a existência 
de falta ou avaria poderá lavrar o competente auto, 
que servirá de prova para eximi-lo da responsabilida-
de fiscal, posto que comprova que não deu causa à 
ocorrência. Em razão disto, a administração pretende 
deixar de apurar a responsabilidade fiscal nos casos 
de extravio de mercadorias importadas, conforme se 
verifica no item 23 da Exposição de Motivos do Projeto 
de Lei nº 6.370, de 2005.

Ocorre que as novas obrigações devem ter a 
sua forma de execução estabelecida pelos órgãos 
e agências da administração pública federal (art. 3º, 
VIII, in fine), inclusive com a utilização, quando for o 
caso, de instrumento e aparelhos de inspeção não-in-
vasiva, como os aparelhos de raio X ou gama, além 
de outros instrumentos necessários à fiscalização e 
controle aduaneiros, conforme previsto no art. 2º, IV 
do Projeto de Lei em tela. 

Dentro deste contexto a responsabilidade so-
mente pode ser automaticamente imputada ao de-
positário, por presunção, quando este estiver com 
a forma de execução dos serviços citados estabe-
lecida pelos órgãos e agencias da administração 
federal, e tiver o tempo necessário para a aquisi-
ção e instalação dos equipamentos exigidos no art. 
2º, IV, do Projeto de Lei. Considera-se que o prazo 
de 180 dias, contados da data da publicação das 
normas que estabeleçam a forma de execução dos 
serviços obrigatórios, é o prazo justo e necessário 
para que o depositário possa cumprir as suas no-
vas obrigações.

Sala das Sessões, de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do 
PSDB; Alberto Fraga, Vice-Líder do PFL.

EMENDA ADITIVA Nº 24

Acrescente-se ao art. 3° do Projeto de Lei n° 
6.370, de 2005, novo inciso I, renumerando-se os de-
mais, bem como acrescentem-se novos §§ 1°, 2° e 3°, 
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renumerando-se os atuais para §§ 4º, 5º e 6º, com a 
seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
‘I – Prestar serviços de movimentação e 

armazenagem de mercadorias recebidas em 
suas instalações, assim como serviços cone-
xos, e ainda serviços relativos a operações 
específicas determinadas pela fiscalização ou 
pela legislação, aduaneiras.

 ..............................................................
§ 1° As empresas prestadoras dos ser-

viços de que trata o art. 1o, § 1°, III, fixarão 
livremente os preços dos serviços referidos no 
inciso I, que serão pagos pelo usuário.

§ 2° Os serviços prestados em atendi-
mento a determinação da fiscalização ou em 
cumprimento da legislação, aduaneiras, para 
a realização de operações específicas, serão 
pagos pelo responsável pela carga.

§ 3° Na hipótese em que o cumprimento 
do disposto no inciso II implicar interrupção ou 
paralisação de operação portuária ou aero-
portuária, a correspondente determinação de 
atendimento imediato far-se-á por escrito.’

 ............................................................. ”

Justificação

O art. 3° do Projeto de Lei, que trata das obri-
gações da pessoa jurídica responsável por local ou 
recinto alfandegado, deixa de relacionar entre essas 
obrigações, a principal delas: a prestação de serviços 
de movimentação e armazenagem de mercadorias, 
assim como a prestação de serviços conexos. Esta 
lacuna está sendo preenchida pela proposta de adição 
do inciso I, ao art. 3º do referido projeto, renumeran-
do-se os demais.

O Projeto de Lei prevê, em seu art. 13, que as 
empresas que prestam serviços de movimentação e 
armazenagem de carga nas fronteiras terrestres, po-
dem fixar livremente os preços dos seus serviços, que 
serão pagos pelos usuários, e, nesse aspecto, silencia 
quanto aos demais recintos alfandegados, cujo alfan-
degamento, sob a égide deste Projeto, depende ex-
clusivamente da Secretaria da Receita Federal. Nesse 
contexto, para evitar futuros problemas decorrentes de 
lacuna legislativa, estamos propondo o acréscimo dos 
parágrafos 1º, 2º e 3º.

O inciso, I ora acrescentado, ao art. 3°, em sua 
redação original, prevê que os recintos alfandega-
dos devem “disponibilizar à fiscalização aduaneira o 
acesso imediato a qualquer mercadoria, veículo ou 
unidade de carga no local ou recinto alfandegado”. 
Sabe-se que o interesse público deve se sobrepor 

ao privado, mas para evitar que a empresa adminis-
tradora de recinto alfandegado localizado em porto 
ou aeroporto fique exposta a multas contratuais por 
paralisação de operação portuária ou aeroportuá-
ria, cria-se a obrigação de que, nos casos em que o 
acesso a qualquer mercadoria, determinado pela fis-
calização aduaneira, implique paralisação de citadas 
operações, essa determinação seja expressamente 
formalizada.

Sala das Sessões, de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do 
PSDB; Alberto Fraga, Vice-Líder do PFL.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 25

Suprimam-se, no PL 6.370/2005, os 
arts. 15 e 16.

Justificação

Os arts. 15 e 16 do PL nº 6.370/2005 visam 
instituir o que se denominou Bases de Fiscalização 
Aduaneira – unidades organizadas em “locais interio-
res, distantes dos pontos de fronteira terrestre” nas 
quais seriam realizadas as atividades de fiscalização 
aduaneira bem como de outros órgãos da Adminis-
tração Pública.

O pressuposto é de que mercadorias que in-
gressassem em pontos de fronteira seriam automa-
ticamente admitidas em regime especial de trânsito 
aduaneiro, sendo objeto de fiscalização tão-somente 
quando da descarga nas mencionadas Bases de Fis-
calização Aduaneira. 

É por demais sabido que a extensão das frontei-
ras terrestres brasileiras constitui fator que concorre 
para práticas de descaminho e contrabando. Ora, o 
deslocamento da fiscalização para “locais distantes” é 
alargar enormemente as possibilidades de descami-
nho, contrabando e vulnerabilidades sanitárias, afora 
de desvio de cargas ainda não fiscalizadas, por meio 
das intrincadas malhas viárias que bordejam as fron-
teiras terrestres. 

Não cabe argumentar com a existência de de-
mandas de pequenas comunidades nas fronteiras 
das regiões Norte e Centro-Oeste para pretextar a 
criação dessas Bases de Fiscalização Aduaneira. Tais 
circunstâncias autorizam cogitar de regimes especiais 
aduaneiros e tributários para essas populações fron-
teiriças, e não simplesmente deslocar a fiscalização 
para locais mais afastados. 

Sala das Sessões,      . – Deputado Renato Ca-
sagrande, Líder do PSB; Lincoln Portela, Vice-Líder do 
PL; Nelson Marquezelli, Vice-Líder do PTB; Severiano 
Alves, Líder do PDT; Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT.
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 26

Dêem-se aos arts. 1º, 5º, 6º , 7º, 8º, 9º, 10, 11, 
12, 18, 20 e ementa do PL 6.370/2005, a seguinte 
redação:

“Dispõe sobre a movimentação e arma-
zenagem de mercadorias importadas ou des-
pachadas para exportação, o alfandegamento 
de locais e recintos, a concessão para explorar 
serviços de movimentação e armazenagem de 
mercadorias em Porto Seco, altera a legislação 
aduaneira e dá outras providências.”

“Art. 1º  ..................................................
§ 1º  .......................................................
III – recintos de estabelecimento empre-

sarial em regime estabelecido no presente es-
tatuto legal, pelas pessoas jurídicas habilitadas 
nos termos desta Lei;”

.........................................................................
‘Art. 5º Na hipótese de cancelamento do 

alfandegamento do local ou recinto, de transfe-
rência de sua administração para outra pessoa 
jurídica ou de revogação do ato de concessão, 
a Secretaria da Receita Federal terá o prazo 
de cento e oitenta dias, contado da data de 
publicação do respectivo ato, para liberação 
de eventual saldo da garantia de que trata o 
art. 4o, mediante comprovação do cumprimento 
das exigências relativas a obrigações tributá-
rias ou penalidades impostas.”

“Do Processo Licitatório e do Alfandega-
mento de Porto Seco”

“Art. 6º A Concessão mediante processo 
licitatório para exploração de Porto Seco será 
firmada com estabelecimento de pessoa jurí-
dica constituída no País, que explore serviços 
de armazéns gerais, demonstre regularidade 
fiscal, atenda aos requisitos técnicos e ope-
racionais para alfandegamento estabelecidos 
pela Secretaria da Receita Federal e satisfaça 
às seguintes condições:

I –  .........................................................
II –  ........................................................
§ 1º A Concessão referida no caput so-

mente será firmada com estabelecimento lo-
calizado em Município de região metropolitana 
de capital de Estado, no Distrito Federal ou em 
Município onde haja unidade da Secretaria da 
Receita Federal.

§ 2° .......................................................
§ 3º 

§ 4° O Porto Seco deverá manter, en-
quanto perdurar a Concessão, o atendimento 
às condições previstas neste artigo.”

“Art. 7º Compete ao Secretario da Se-
cretaria da Receita Federal, após o devido 
Processo Licitatório, firmar o instrumento con-
tratual com a licitante vencedora para explo-
ração de Porto Seco e declarar o seu alfan-
degamento.”

 ..............................................................
“Art. 9º A Secretaria da Receita Federal 

disciplinará a formalização e o processamen-
to das Concessões para exploração de Porto 
Seco e divulgará, na sua página na Internet, 
a relação dos contrados firmados, que deve-
rá ser concluída em até sessenta dias após 
a homologação do processo licitatório, com 
os elementos que comprovem o atendimen-
to dos requisitos e condições estabelecidos 
no edital.”

 ..............................................................
“Art. 10. A Secretaria da Receita Federal, 

no prazo de trinta dias contado da data da as-
sinatura do contrato de concessão para explo-
ração de Porto Seco, dará ciência aos demais 
órgãos e agências da administração pública 
federal que nele exercerão controle sobre as 
mercadorias, da pretensão da interessada e 
do cronograma de execução do projeto.”

“Art. 11  .................................................
§ 1° O prazo a que se refere o caput po-

derá ser prorrogado na hipótese de qualquer 
unidade de órgão ou agência da administra-
ção pública federal, que deva exercer suas 
atividades no recinto do Porto Seco objeto do 
Contrato de Concessão, apresentar situação 
de comprometimento de mais de dez por cento 
de seu quadro de pessoal com o atendimento 
de Porto Seco e manifestar a impossibilidade 
de atender a demanda pretendida.

§ 2º  .......................................................
§ 3° A empresa contratada poderá usar 

livremente o recinto para exercer atividades 
empresariais que não dependam da Conces-
são do Poder Público, até o cumprimento do 
disposto no caput.”

“Art. 12  .................................................
§ 1º Os órgãos e agências da administra-

ção pública federal referidos no art. 10 deverão 
verificar a conformidade das instalações e dos 
requisitos para a Concessão e o alfandega-
mento do Porto Seco, no prazo de trinta dias 
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contado da data da ciência da comunicação 
de que trata o caput.

§ 2º Confirmado o atendimento às exi-
gências e requisitos e observado o prazo pre-
visto no art. 11, será firmado o Contrato de 
Concessão e alfandegamento de que trata o 
art. 7º, com início de vigência no prazo de até 
sessenta dias de sua publicação.”

 ..............................................................
“Art. 18 ..................................................
§ 1º Na hipótese prevista no caput, a Per-

missão será convertida em Contrato de Con-
cessão para exploração do Porto Seco.”

“Art. 20. O concessionário poderá solicitar 
a revogação do ato a que se refere o art. 7o, 
desde que no recinto não mais exista merca-
doria sob controle aduaneiro.”

Justificação

A presente emenda visa preservar o princípio 
democrático de escolha mediante licitação consignado 
na Lei nº 8.666/93 para exploração de Porto Seco. Vale 
registrar que a licitação é o instrumento que a Adminis-
tração Pública se utiliza para efetivar contratos, inclusive 
de concessão de uso, com entes não públicos. 

Em sua Exposição de Motivos, o Ministério da 
Fazenda afirma que o instrumento mais adequado 
para definir quem explorará o Porto Seco “...é a licen-
ça, que segundo os doutrinadores brasileiros é o ato 
administrativo unilateral e vinculado pelo qual a Ad-
ministração faculta a todos os que preencham os re-
quisitos legais o exercício de determinada atividade.” 
Contudo, não há como se questionar que a licitação, 
feita de forma transparente, evita o vício de favoreci-
mento ou apadrinhamento que pode acontecer com a 
outorga da Licença. 

Por analogia, vale citar reiteradas manifestações 
do Tribunal de Contas da União, através de pareceres, 
no que se refere aos modelos adotados pelos Correios 
e pela Caixa Econômica Federal quanto às franquias, 
determinando que o processo licitatório deve ser ado-
tado em ambos os casos. 

Todos os dispositivos modificados estão intrinse-
camente ligados, sendo necessária a sua apreciação 
numa mesma emenda, de forma a manter a unidade 
do texto legal, que poderia vir a ser comprometida 
caso as modificações fossem apreciadas em emen-
das separadas.

Sala das Sessões, em    .– Deputado Renato 
Casagrande, Líder do PSB; Lincoln Portela, Vice-
Líder do PL; Nelson Marquezelli, Vice-Líder do PTB; 
Severiano Alves, Líder do PDT; Luiz Sérgio, Vice-
Líder do PT.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 27

Suprimam-se, no PL 6.370/2005:

a) o inciso III do § 1º e o § 3º do art. 1º;
b) os arts. 6º, 7º 8º, 9º, 10, 11, 12, 18, 

19 e 20.

Justificação

Essa Emenda Supressiva tem por objetivo ex-
pungir o inadequado tratamento que o Projeto de Lei 
nº 6.370/2005, encaminhado ao Congresso Nacional, 
com o tratamento de urgência de que trata o art. 64, 
§ 1º, da Constituição, pretende oferecer aos recintos 
alfandegados, denominados Portos Secos.

Desde a vigência da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, os portos secos foram expressamente incluídos 
no rol dos serviços públicos federais e, em virtude do 
disposto no art. 175 da Constituição, explorados direta-
mente pela União ou outorgados, mediante permissão 
ou concessão, a agentes privados, observada nessa 
hipótese a exigência de procedimentos licitatórios.

A adoção dessas regras não foi obstáculo à ex-
traordinária expansão dos portos secos. Com efeito, 
em 1995 existiam 17 portos secos, com 1,6 milhões de 
metros quadrados de área e um volume de contêineres 
correspondente a 1,3 milhão; hoje, se encontram im-
plantados 63 portos secos, com 6 milhões de metros 
quadrados de área e 3,7 milhões de contêineres.

Os dispositivos que se pretende suprimir do PL 
nº 6.370/2005, em síntese, visam a descaracterizar os 
portos secos como serviços públicos, eliminando-se 
em conseqüência o requisito da licitação, e sujeitan-
do-os ao instituto do licenciamento.

De plano, há que se argüir a inconstitucionalida-
de dessas normas, pois a natureza de serviço público 
afeta aos portos secos não decorreu da Lei nº 9.074, 
de 1995, e, em conseqüência, não é susceptível de 
revisão por lei posterior. Esse entendimento parte do 
pressuposto de que os portos secos encerravam as 
mesmas funções dos aeroportos e portos molhados, 
expressamente declarados como serviços públicos no 
art. 21, XII, da Constituição. A Lei nº 9.074, de 1995, 
tão-somente esclareceu a natureza desses recintos 
alfandegados. 

Não bastasse o vício de inconstitucionalidade, 
cabe assinalar que migrar dos institutos da permissão 
ou concessão para o do licenciamento envolve incon-
venientes de toda ordem. 

A permissão e concessão são outorgadas por prazo 
certo, ao passo que o licenciamento guarda a presun-
ção de definitividade e constitui direito subjetivo de todo 
aquele que preencher os requisitos para sua outorga. 
Como o licenciamento, em qualquer hipótese, ficará con-
dicionado à disponibilidade de pessoal na Secretaria da 
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Receita Federal, as licenças premiarão, em caráter defi-
nitivo, os que primeiro se habilitarem, especialmente os 
que hoje já dispõem de infra-estrutura de armazenagem, 
independentemente do que no futuro venha a ser um 
aperfeiçoamento ou melhores condições de instalação. 
Assim entendido, os “donatários” das licenças constitui-
rão verdadeiros “cartórios” aduaneiros, para não falar da 
renúncia ao democrático instituto da licitação.

Ao fim, vale acrescentar que a banalização das outor-
gas de portos secos seria, de igual forma, fator que inibirá 
concorrência e aumentará o risco do investimento, justa-
mente pela impossibilidade de determinação do retorno. 

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2006. – Depu-
tado José Roberto Arruda, PFL; Ronaldo Dimas, 
Vice-Líder do PSDB; Renato Casagrande, Líder do 
PSB; Roberto Brant, 1º Vice-Líder do PFL.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 28

Suprima-se o inciso II, do § 1º, do art. 
22, do Decreto-lei n° 1455, de 7 de abril de 
1.976, e, por via de conseqüência, o inciso 
II, do § 2º, e o inciso I do § 4º, do mesmo 
artigo, com a redação dada pelo art. 31 do 
Projeto de Lei n° 6370, de 2005. 

Art. 31. O art. 22 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 
de abril de 1976, passa a vigorar com nova redação 
e o seu art. 23 fica acrescido do inciso VI, na forma 
seguinte: 

“Art. 22 Os custos administrativos de fis-
calização e controle aduaneiros exercidos pela 
Secretaria da Receita Federal serão ressarci-
dos mediante recolhimento ao Fundo Especial 
de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das 
Atividades de Fiscalização – FUNDAF, criado 
pelo Decreto-Lei nº 1.437, de 1975, relativa-
mente a:

 ..............................................................

§ 1º Consideram-se atividades extraordinárias 
de fiscalização e controle aduaneiros: 

I – a conferência para despacho adua-
neiro realizada em dia ou horário fora do ex-
pediente normal da repartição; 

II – a conferência para despacho adua-
neiro ou o despacho aduaneiro realizado no 
estabelecimento do importador, exportador ou 
transportador.”

Justificação

A administração pública é norteada pelos princí-
pios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publi-
cidade e eficiência, na conformidade das disposições 
do art. 37 da Constituição Federal. 

Ao estabelecer o conceito de “atividades extra-
ordinárias de fiscalização e controle aduaneiros”, a 
redação original considera como tal “a realizada em 
local ou recinto explorado por pessoa jurídica diversa 
do administrador portuário ou aeroportuário”, como 
se tais atividades pudessem ser consideradas extra-
ordinárias quando prestadas a uma pessoa jurídica e 
deixassem de sê-las, quando prestadas a outra.

Como essa conceituação implica ônus de res-
sarcimento de custos administrativos, o conceito ora 
enfocado torna-se inconstitucional, posto que fere o 
princípio da impessoalidade, ao discriminar certas 
pessoas jurídicas em detrimento de outras, quando 
demandam pela prestação dos mesmos serviços adu-
aneiros ao Estado.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2006. – Depu-
tado José Roberto Arruda, PFL; Renato Casagrande, 
Líder do PSB; Roberto Brant, 1º Vice-Líder do PFL; 
Zulaiê Cobra, Vice-Líder do PSDB.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 29

Dê-se ao Art. 3º do Projeto de Lei nº 6.370, de 
2005, a seguinte redação:

“Art. 3º São obrigações da pessoa ju-
rídica responsável por local ou recinto alfan-
degado:”

Justificação

A redação original estende as obrigações da 
pessoa jurídica responsável por local ou recinto alfan-
degado, aos responsáveis pela operação de carga e 
descarga da embarcação transportadora – o operador 
portuário – no uso do direito ou prioridade de acosta-
gem, concedido pela autoridade portuária. O operador 
portuário, nas condições relacionadas, não necessaria-
mente é responsável por local ou recinto alfandegado, 
mas se for, a sua responsabilidade é decorrente dessa 
condição e não do fato de ser operador portuário.

Atribui-se aos operadores portuários, dessa forma, 
responsabilidades incompatíveis com a natureza da sua 
função, como, por exemplo, a relacionada no inciso XIII, 
que exige a designação de fiel de armazém para quem 
não necessariamente administra armazém.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2006. – Depu-
tado José Roberto Arruda, PFL; Renato Casagrande, 
Líder do PSB; Roberto Brant, 1º Vice-Líder do PFL; 
Zulaiê Cobra, Vice-Líder do PSDB.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 30

Suprimam-se os art. 15 e 16 do Projeto 
de Lei n° 6.370, de 2005 ,bem como a rubrica 
“Base de Fiscalização Aduaneira”, que an-
tecede ao primeiro desses dispositivos. 
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Da Base de Fiscalização Aduaneira

Art. 15. Fica instituída a Base de Fiscalização 
Aduaneira para o exercício do controle aduaneiro e dos 
demais controles exercidos por órgãos e agências da 
administração pública federal, nas fronteiras terrestres 
do território nacional. 

§ 1o A Base de Fiscalização Aduaneira poderá 
ser organizada pela Secretaria da Receita Federal 
em locais interiores, distantes dos pontos de fronteira 
alfandegados, ouvidos os órgãos e agências da ad-
ministração pública federal envolvidos no controle de 
mercadorias, atendendo os princípios de economici-
dade, segurança e facilitação logística.

§ 2º Para efeitos fiscais, a Base de Fiscalização 
Aduaneira fica equiparada a ponto de fronteira alfan-
degado.

§ 3º Aplicam-se às Bases de Fiscalização Adua-
neira as disposições dos arts. 13 e 14 desta Lei.

Art. 16. As mercadorias transportadas entre os 
pontos de fronteira e as Bases de Fiscalização Adua-
neira são automaticamente admitidas no regime adu-
aneiro especial de trânsito aduaneiro, observados as 
rotas, os horários e demais condições e requisitos es-
tabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, para 
esta modalidade do regime.

§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá proi-
bir a aplicação da modalidade do regime prevista no 
caput, para determinadas mercadorias ou em deter-
minadas situações, por motivos de ordem econômica, 
fiscal ou outros de interesse público.

§ 2o Na hipótese deste artigo, o desvio de rota, 
sem motivo justificado, a violação da proibição de que 
trata o § 1o, ou a descarga da mercadoria em local di-
verso da Base de Fiscalização Aduaneira, sem ordem, 
despacho ou licença, por escrito, da autoridade adu-
aneira, constitui infração considerada dano ao Erário 
sujeita a pena de perdimento das mercadorias e do 
veículo transportador, nos termos do art. 23 do Decre-
to-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976.

Justificação

São evidentes os inconvenientes, para o controle 
aduaneiro de mercadorias importadas, que decorre-
riam da criação de Bases de Fiscalização Aduaneira 
nos moldes propostos no projeto. 

Desde logo, note-se que os dispositivos que se 
propõe suprimir permitiriam o ingresso de mercadorias 
estrangeiras pelas fronteiras terrestres sem prever ne-
nhum tipo de controle no cruzamento dessas mesmas 
fronteiras. Assim, de pouco ou nada vale o preestabele-
cimento de rotas, porque o descaminho de cargas pode 
suceder facilmente em qualquer ponto entre os limites 
internacionais e a Base de Fiscalização Aduaneira a 

que se destine a carga. É indiscutível que a adoção 
dessa espécie de estabelecimento tornará ainda mais 
dificultoso o controle de entradas de mercadorias es-
trangeiras no vasto território nacional. Bem por isso, é 
aconselhável a supressão desses dispositivos. 

Não bastasse, a redação dos dispositivos referi-
dos não permite determinar com a necessária clare-
za qual seja a natureza dos estabelecimentos neles 
contemplados. Veja-se que o caput do art. 15 prevê a 
organização de Bases de Fiscalização Aduaneira por 
ato da Secretaria da Receita Federal; mas o § 3° do 
mesmo artigo manda aplicar-lhes as disposições dos 
arts. 13 e 14. Ora, o art. 13 refere-se especificamente 
a estabelecimentos explorados pela iniciativa privada, 
sob regime de licenciamento, independentemente de 
licitação. São claramente incompatíveis a figura da 
licença, de um lado, e de outro lado a de um estabe-
lecimento organizado por iniciativa da Administração 
Pública – cuja exploração não poderia ser entregue a 
particulares sem que a escolha respectiva se fizesse 
por meio de certame licitatório. 

Ademais, a inserção dessas Bases interiores 
refletiria em pleno sobre o equilíbrio econômico dos 
contratos daqueles que exploram postos de fronteira 
sob regime de concessão, com danosas conseqüên-
cias para esses, do que decorreriam inevitavelmente 
demandas judiciais com os correspondentes prejuízos 
ao Erário. 

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2006. – Depu-
tado José Roberto Arruda, PFL; Renato Casagrande, 
Líder do PSB; Roberto Brant, 1º Vice-Líder do PFL; 
Zulaiê Cobra, Vice-Líder do PSDB.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 31

Suprimam-se os seguintes dispositi-
vos: inciso III, do § 1° e o § 3° do art. 1°; arts. 
6°; 7°; 8°; 9°; 10; 11; 12; 13; 18; 19; 20; e o 
inciso III do art. 39, relacionados a seguir:

Art. 1º A movimentação e a armazenagem de 
mercadorias importadas ou despachadas para ex-
portação e a prestação de serviços conexos serão 
feitas sob controle aduaneiro, em locais e recintos 
alfandegados.

§ 1º As atividades referidas no caput poderão 
ser executadas em:

III – recintos de estabelecimento em-
presarial licenciados, pelas pessoas jurídicas 
habilitadas nos termos desta Lei;

 ..............................................................
§ 3º O recinto de estabelecimento em-

presarial referido no inciso III do § 1º denomi-
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na-se Centro Logístico e Industrial Aduaneiro 
(Porto Seco).

 ..............................................................

“Art. 6º A licença para exploração de Porto Seco 
será outorgada a estabelecimento de pessoa jurídica 
constituída no País, que explore serviços de armazéns 
gerais, demonstre regularidade fiscal, atenda aos re-
quisitos técnicos e operacionais para alfandegamento 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal e 
satisfaça às seguintes condições:

I – possua patrimônio líquido igual ou 
superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais);

II – seja proprietária ou, comprovada-
mente, detenha a posse direta do imóvel onde 
funcionará o Porto Seco; e

III – apresente anteprojeto ou projeto do 
Porto Seco previamente aprovado pela auto-
ridade municipal, quando situado em área ur-
bana, e pelo órgão responsável pelo meio am-
biente, na forma das legislações específicas.

§ 1º A licença referida no caput somente será 
outorgada a estabelecimento localizado em Município 
de região metropolitana de capital de Estado, no Dis-
trito Federal ou em Município onde haja unidade da 
Secretaria da Receita Federal.

§ 2º Para a aferição do valor do patrimônio líqui-
do a que se refere o inciso I, deverá ser apresentado 
demonstrativo contábil relativo a 31 de dezembro do 
ano imediatamente anterior ao do pedido de alfande-
gamento ou de balanço de abertura, no caso de início 
de atividade.

§ 3º A condição prevista no inciso I poderá ser 
suprida, total ou complementarmente, por meio de 
depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro adu-
aneiro, em favor da União.

§ 4º O Porto Seco deverá manter, enquanto per-
durar o licenciamento, o atendimento às condições 
previstas neste artigo.

“Art. 7º Compete ao Secretário da Secretaria da 
Receita Federal outorgar a licença para exploração 
de Porto Seco e declarar o seu alfandegamento, em 
ato único. 

§ 1º O ato a que se refere o caput relacionará as 
atividades de interesse da fiscalização aduaneira que 
serão executadas e os seus respectivos horários de 
funcionamento, o tipo de carga e de mercadoria que 
poderá ingressar no recinto, os regimes aduaneiros 
que poderão ser utilizados e as operações de despa-
cho aduaneiro autorizadas.

§ 2º O horário de funcionamento do Porto Seco, 
em atividades não relacionadas como de interesse da 

fiscalização aduaneira, será estabelecido pelo seu ad-
ministrador, observada a legislação pertinente.

§ 3º A movimentação e a armazenagem de mer-
cadorias nacionais serão restritas aos casos de mer-
cadorias destinadas à exportação ou à industrialização 
em regime aduaneiro especial no Porto Seco, de cargas 
a granel e de mercadorias não embaladas, e atenderá 
aos requisitos de controle específicos estabelecidos 
pela Secretaria da Receita Federal.

§ 4º A armazenagem de mercadorias nacionali-
zadas sujeita-se aos requisitos de controle específicos 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.

§ 5o Atendidos os requisitos técnicos e operacio-
nais definidos nos termos do art. 2o e após a respectiva 
comprovação perante a Secretaria da Receita Federal 
e aos órgãos e agências da administração pública fe-
deral que atuem no local, a área alfandegada poderá 
ser ampliada ou reduzida dentro de uma mesma es-
trutura armazenadora que seja compartilhada no ar-
mazenamento de mercadorias nacionais.

§ 6º Observadas as condições estabelecidas 
pela Secretaria da Receita Federal, são facultadas as 
passagens internas de mercadorias importadas de-
sembaraçadas da área alfandegada para a área não-
alfandegada e, da segunda para a primeira, de mer-
cadorias destinadas à exportação e à industrialização, 
e, em ambos os sentidos, de máquinas e aparelhos 
utilizados na movimentação de carga.”

“Art. 8º A Secretaria da Receita Federal, consi-
derando as desigualdades regionais, poderá reduzir 
em até cinqüenta por cento o valor exigido no inciso 
I do art. 6º, para a outorga de licença para explora-
ção de Porto Seco nas regiões Centro-Oeste, Norte 
e Nordeste.”

“Art. 9º A Secretaria da Receita Federal discipli-
nará a formalização e o processamento dos pedidos 
de licença para exploração de Porto Seco e divulga-
rá, na sua página na Internet, a relação dos requeri-
mentos sob análise, que deverá ser concluída em até 
sessenta dias, contados da protocolização do pedido 
devidamente instruído com os elementos que com-
provem o atendimento dos requisitos e condições es-
tabelecidos.”

“Art. 10. A Secretaria da Receita Federal, no prazo 
de trinta dias contado da data do deferimento do re-
querimento de licença para exploração de Porto Seco, 
dará ciência aos demais órgãos e agências da admi-
nistração pública federal que nele exercerão controle 
sobre as mercadorias, da pretensão da interessada e 
do cronograma de execução do projeto.”

“Art. 11. A Secretaria da Receita Federal e os 
demais órgãos e agências da administração pública 
federal referidos no art. 10 deverão disponibilizar pes-
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soal necessário ao desempenho de suas atividades 
no Porto Seco, no prazo de trezentos e sessenta e 
cinco dias, contado da data da ciência do deferimen-
to do pedido.”

§ 1º O prazo a que se refere o caput poderá ser 
prorrogado na hipótese de qualquer unidade de ór-
gão ou agência da administração pública federal, que 
deva exercer suas atividades no recinto do Porto Seco 
objeto da licença requerida, apresentar situação de 
comprometimento de mais de dez por cento de seu 
quadro de pessoal com o atendimento de Porto Seco 
e manifestar a impossibilidade de atender a demanda 
pretendida.

§ 2º O Poder Executivo disciplinará sobre a pror-
rogação de prazo a que se refere o § 1o, podendo al-
terar o percentual nele referido.

§ 3º A empresa requerente poderá usar livremen-
te o recinto para exercer atividades empresariais que 
não dependam de licença ou de autorizaçãodo Poder 
Público, até o cumprimento do disposto no caput 

“Art. 12. Informada da conclusão da execução 
do projeto de exploração do Porto Seco, a Secretaria 
da Receita Federal terá o prazo de trinta dias, conta-
do da data do protocolo do expediente da empresa 
requerente, para comunicar o fato aos demais órgãos 
e agências da administração pública federal referidos 
no art. 10.

§ 1º Os órgãos e agências da administração 
pública federal referidos no art. 10 deverão verificar a 
conformidade das instalações e dos requisitos para o 
licenciamento e o alfandegamento do Porto Seco, no 
prazo de trinta dias contado da data da ciência da co-
municação de que trata o caput.

§ 2º Confirmado o atendimento às exigências e 
requisitos e observado o prazo previsto no art. 11, será 
editado o ato de licenciamento e alfandegamento de 
que trata o art. 7º, com início de vigência no prazo de 
até sessenta dias de sua publicação.”

“Art. 13. As empresas prestadoras dos serviços 
relacionados no caput do art. 1o, na hipótese do inci-
so II do seu § 1o, fixarão livremente os preços desses 
serviços, a serem pagos pelos usuários, sendo-lhes 
vedado:

I – cobrar
a) pela mera passagem de veículos e 

pedestres pelo recinto, na entrada no País, 
ou na saída dele;

b) as primeiras duas horas de estacio-
namento de veículo de passageiro;

c) o equivalente a mais de R$ 3,00 (três 
reais) por tonelada, pela pesagem de veículos 
de transporte de carga;

d) o equivalente a mais de R$ 5,00 (cinco 
reais) pelas primeiras duas horas de estacio-
namento de veículo rodoviário de carga em 
trânsito aduaneiro; e

II – estipular período unitário superior a 
seis horas para a cobrança de estacionamento 
de veículo rodoviário de carga.

§ 1º Os valores referidos nas alíneas “c” e “d” do 
inciso I poderão ser alterados anualmente pelo Minis-
tro de Estado da Fazenda.

§ 2º Na hipótese de arrendamento de imóvel per-
tencente à União, o contrato será precedido de licitação 
realizada pela Secretaria do Patrimônio da União, que 
também ficará incumbida da fiscalização e da execu-
ção contratual relativas ao arrendamento.

§ 3º No caso de suspensão ou cancelamento do 
alfandegamento, ou de paralisação na prestação dos 
serviços, a Secretaria da Receita Federal deverá:

I – representar a contratada à autorida-
de responsável pela fiscalização e execução 
do contrato de arrendamento, na hipótese de 
empresa arrendatária de imóvel da União;

II – assumir a administração das opera-
ções no recinto, até que seja regularizada a 
situação que deu causa à sua intervenção, em 
qualquer caso; e

III – alfandegar o recinto, em caráter pre-
cário, sob sua responsabilidade, nas hipóteses 
de suspensão ou cancelamento do alfande-
gamento.

§ 4º Na hipótese de violação a qualquer das ve-
dações estabelecidas nos incisos I e II do caput ou da 
representação de que trata o inciso I do § 3º, caberá 
à autoridade referida nesse inciso:

I – impor a suspensão do contrato pelo 
prazo da suspensão do alfandegamento; ou

II – rescindir o contrato, nas hipóteses de 
cancelamento do alfandegamento, de paralisa-
ção na prestação dos serviços ou de violação 
a qualquer das vedações estabelecidas nos 
incisos I e II do caput.

§ 5º A Secretaria do Patrimônio da União, ouvida 
a Secretaria da Receita Federal, disciplinará a aplica-
ção deste artigo, inclusive quanto:

I – à prestação de garantias contratuais 
pela arrendatária;

II – à estipulação de penalidades pecu-
niárias pelo descumprimento das cláusulas 
contratuais pela arrendatária;

III – às outras hipóteses de rescisão do 
contrato de arrendamento; e 
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IV – à indenização da arrendatária pelas 
obras realizadas e instalações incorporadas 
ao imóvel pertencente à União, nos casos de 
rescisão do contrato decorrente de aplicação 
de sanção ou de interesse público.

“Art. 18. Os atuais permissionários de 
serviços de movimentação e armazenagem 
de mercadorias em Portos Secos poderão, 
mediante solicitação e sem ônus para a União, 
ser transferidos para o regime de exploração 
de Porto Seco previsto nesta Lei, sem inter-
rupção de suas atividades e com dispensa de 
penalidade por rescisão contratual.

§ 1º Na hipótese prevista no caput, o con-
trato será rescindido no mesmo ato de outorga 
da licença para exploração do Porto Seco.

§ 2º No caso de o permissionário não 
solicitar a transferência para o regime de ex-
ploração de Porto Seco previsto nesta Lei, o 
contrato somente poderá ser rescindido após 
a remoção das mercadorias do recinto.

§ 3º A rescisão do contrato nos termos 
deste artigo não dispensa a contratada do 
pagamento de obrigações contratuais venci-
das e de penalidades pecuniárias devidas em 
razão de cometimento de infração durante a 
vigência do contrato.

§ 4º As disposições deste artigo aplicam-
se, também, ao Porto Seco que esteja funcio-
nando, na data de publicação desta Lei, sob a 
égide de contrato emergencial.”

“Art. 19. Os concessionários de serviços 
de movimentação e armazenagem de merca-
dorias em Portos Secos instalados em imó-
veis pertencentes à União também poderão, 
mediante aviso prévio de cento e vinte dias, 
rescindir seus contratos na forma do art. 18, 
sendo-lhes garantido o direito de exploração 
de Porto Seco sob o regime previsto nesta 
Lei até o final do prazo original constante do 
contrato de concessão.”

“Art. 20. A pessoa jurídica licenciada po-
derá solicitar a revogação do ato a que se refere 
o art. 7o, desde que no recinto não mais exista 
mercadoria sob controle aduaneiro.”

Art. 39. Ficam revogados:
 ..............................................................
III – o inciso VI do art. 1º da Lei nº 9.074, 

de 7 de julho de 1995, resguardados os direi-
tos contratuais dos atuais concessionários e 
permissionários, se não optarem pela resci-
são contratual.

Justificação

O Projeto de Lei 6370, de 2005, pretende a altera-
ção do regime jurídico dos Portos Secos, que prestam 
serviços públicos de movimentação e armazenagem 
de mercadorias sob controle aduaneiro. A condição de 
serviço público é reconhecida pela Lei n° 9074, de 7 
de julho de 1.995, em seu art. 1°, inciso VI.

Essa condição é decorrente do fato de os Portos 
Secos constituírem base operacional para a prestação 
de serviços aduaneiros, a exemplo do que ocorre nos 
portos, aeroportos e pontos de fronteira, alfandega-
dos, e a sua inclusão no dispositivo citado da Lei n° 
9074, de 1.995, é apenas o reconhecimento formal 
dessa situação, posto que não está expressamente 
previsto na Constituição Federal. A revogação dessa 
formalidade não modifica o mérito da situação, pois os 
serviços prestados em Porto Seco continuarão sen-
do “públicos”. O que pretende o Projeto de Lei 6370, 
de 2005, é eliminar a possibilidade de realização de 
novas licitações para a outorga de permissão para a 
prestação desses serviços em Porto Seco, por falta 
de previsão legal.

Como a delegação de serviços públicos somente 
pode ocorrer sob a forma de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, segundo os ditames do 
art. 175 da Constituição Federal, torna-se evidente que 
o fulcro do Projeto de Lei 6730, de 2005, de alterar o 
regime jurídico dos Portos Secos, é inconstitucional.

Há que se ressaltar ainda que, anteriormente à 
promulgação da Constituição Federal, em 1.988, ine-
xistia previsão legal que condicionasse a delegação 
de serviço público à realização de prévia licitação. 
Nessa época, a autorização para o funcionamento 
de terminais alfandegados (antiga denominação dos 
atuais Portos Secos), era outorgada pela Secretaria 
da Receita Federal, segundo termos e condições por 
ela mesma estabelecidos.

Como inexistia disponibilidade de recursos huma-
nos para atender a todas as solicitações de autorização 
formuladas pelas empresas interessadas, pairavam no 
ar dúvidas, suspeitas e insinuações sobre os critérios 
adotados para o deferimento das autorizações efeti-
vadas. No início dos anos noventa, quando o Senador 
Romeu Tuma assumiu o cargo de Secretário da Recei-
ta Federal, foi determinado, em nome de uma maior 
transparência, que novas autorizações para instalação 
de terminais alfandegados somente fossem efetivadas 
através de licitação.

O que se pretende com o Projeto de Lei 6370/2005 
é a volta à situação antiga, ao arrepio das disposições 
constitucionais e afrontando o princípio da moralidade 
administrativa, que deve ser obrigatoriamente obser-
vada pela administração pública.
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A pretensa modernidade que se busca com o 
Projeto de Lei citado, pode ser alcançada com a segu-
rança institucional decorrente do estabelecimento de 
regras de longo prazo, definidas em consenso com as 
empresas que atuam no setor, sem alterações repenti-
nas e com a fixação de prazos de permissão estáveis, 
em períodos que permitam o retorno, em longo prazo, 
do capital investido. Cita-se como exemplo dessa po-
lítica o que se fez na Lei de Modernização Portuária, 
que estabeleceu o prazo máximo de arrendamento, 
sempre através de licitação, de instalações portuárias 
localizadas dentro dos limites dos portos organizados, 
em cinqüenta anos, incluindo nesse prazo um único 
período de prorrogação (Lei 8630, de 25 de fevereiro 
de 1.993, art. 4°, § 4°, inciso XI)

Se adotadas condições semelhantes, as empre-
sas permissionárias de Portos Secos poderão realizar 
investimentos de longo prazo e, paulatinamente, elevar 
o nível qualitativo dos serviços prestados. O estabele-
cimento de prazo indeterminado para o funcionamento 
de Portos Secos, conforme previsto no Projeto de Lei 
em tela, ao invés de trazer segurança ao setor, provo-
ca reações inteiramente adversas, pois é de conheci-
mento geral que prazo indeterminado é prazo precário, 
a critério da administração aduaneira, que tanto pode 
se traduzir em longo prazo como também em prazos 
curtos com interrupção brusca de atividades.

É bom lembrar que o desenvolvimento de ativi-
dades industriais em Porto Seco conta com previsão 
legal, na legislação aduaneira, desde 2002, quando foi 
editada a Instrução Normativa n° 241. Apesar disso, 
nenhuma empresa se sentiu encorajada o suficiente 
para realizar os investimentos necessários ao exercício 
dessa atividade. O diagnóstico pela falta de interesse 
aponta sempre para a insegurança institucional e a 
fixação de prazos muito curtos, que não permitem o 
retorno do capital investido.

O Projeto de Lei em tela é uma demonstração 
cabal da insegurança institucional citada. Há menos de 
três anos o atual governo promulgou a Lei n° 10.684, 
de 30 de maio de 2003, que, em seu art. 26, alterou 
a Lei n° 9074, de 1995, estabelecendo o prazo de 25 
anos, prorrogável por mais dez, para as permissões 
relativas a Estações Aduaneiras Interiores – EADI (hoje 
denominados Portos Secos), prazo este que agora se 
pretende seja indeterminado e outorgado em caráter 
precário, através de licenciamento. Finalmente, justi-
fica-se a supressão dos dispositivos relacionados por 
tratarem de licenciamento e seu disciplinamento, e não 
de permissão de serviço público.

Sala das Sessões, de janeiro de 2006. – Depu-
tado Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT; Marcondes Ga-
delha, PTB.

EMENDA Nº 32

Artigo 7º – Compete ao Secretário da Secretaria 
da Receita Federal outorgar a licença para exploração 
de Porto Seco e declarar o seu alfandegamento, em 
ato único.

Inclua-se no artigo 7º um novo parágrafo, com a 
seguinte redação:

Parágrafo... – Serão movimentadas e 
armazenadas dentro dos portos secos, mer-
cadorias destinadas aos regimes aduaneiros 
especiais, vistoria aduaneira, despacho adua-
neiro na importação e exportação, à industria-
lização em regime aduaneiro especial, merca-
dorias em cabotagem, mercadorias nacionais 
e nacionalizadas.

Justificação

Para se outorgar licença para exportação de Porto 
Seco pelo Secretário da Receita Federal deverá ter as 
atividades relacionadas, enumerando-as para que se-
jam executadas dentro de determinado Porto Seco.

Ao incluir as atividades a serem executadas nos 
portos secos, demonstra de forma clara e correta não 
deixando dúvidas para o presente e nem para o futuro, 
quando ao exercício deste Setor Empresarial.

Plenário, 18 de janeiro de 2006. – Deputado Pro-
fessor Luizinho, PT; Henrique Fontana, Líder do PT; 
Íris Simões, Vice-Líder do PTB. 

EMENDA Nº 33

Dê-se nova redação ao parágrafo 5º do artigo 
7º:

Parágrafo 5º – A área alfandegada pode-
rá ser reduzida ou ampliada dentro da mesma 
estrutura armazenadora, podendo no caso de 
redução da área alfandegada o porto seco 
compartilhar a estrutura existente para mer-
cadorias nacionais, sempre a pedido do esta-
belecimento empresarial autorizado a explorar 
o Porto Seco, desde que apresente razões 
justificadas do pedido, a critério da unidade 
jurisdicionante.

Justificação

Esta medida proposta pretende tornar os servi-
ços no porto seco ágeis, competitivos e viáveis, pois 
quando existem oscilações na exportação e importa-
ção o empresário terá condições de dar continuidade 
às suas atividades explorando por exemplo o regime 
de armazém geral, até que o equilíbrio do comércio 
exterior seja retomado. 
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Tal mecanismo será primordial para que o empre-
sário mantenha o nível de suas atividades, inclusive a 
nível de mão de obra/empregos.

Plenário, 18 de janeiro de 2006. – Deputado Pro-
fessor Luizinho, PT; Henrique Fontana, Líder do PT; 
Íris Simões, Vice-Líder do PTB. 

EMENDA SUPRESSIVA Nº 34

Suprima-se o art. 22 do Projeto de Lei nº 6.370, 
de 2005, a seguinte redação:

“Art. 22. A Secretaria da Receita Federal, 
ouvidos os outros órgãos e agências da admi-
nistração pública federal atuantes nos controles 
de mercadorias na exportação, poderá admitir, 
em caráter precário, e nas condições previstas 
no § 5º do art. 1º, a realização de despacho de 
exportação em recinto não-alfandegado.”

Justificação

A emenda proposta visa a suprimir dispositivo 
que já está previsto no § 4º do art. 1º.

Sala das Sessões, em janeiro de 2006. – Depu-
tado Severiano Alves, Líder do PDT; José Múcio Mon-
teiro, Líder do PTB; Júlio Lopes, Vice-Líder do PP.

V   – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – 

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RONDÔNIA

Miguel de Souza PL 
Total de Rondônia: 1

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Costa Ferreira PSC 
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP 
Ney Lopes PFL 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PERNAMBUCO

José Mendonça Bezerra PFL 
Maurício Rands PT 
Total de Pernambuco: 2

 
ALAGOAS

José Thomaz Nonô PFL 
Total de Alagoas: 1

 
BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Colbert Martins PPS 
Total de Bahia: 2

 
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 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal: 2

 
PARANÁ

José Janene PP 
Total de Paraná: 1

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB 
Total de Rio Grande do Sul: 1

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerro a 
sessão, convocando outra, Extraordinária, para ama-
nhã, quinta-feira, dia 19, às 9 horas; convoco também 
Sessão Ordinária, para amanhã, às 14 horas, ambas 
com as seguintes



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01949 

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

URGÊNCIA

(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 268, DE 2005 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 268, de 2005, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da 
Educação, da Saúde e da Defesa e de Opera-
ções 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.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
18/12/05

PRAZO NA CÂMARA: 01/01/06
SOBRESTA A PAUTA EM: 19/01/06 
PRORROGAÇÃO CN: 03/02 A 

03/04/06

URGÊNCIA 

(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

Discussão

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.º 1.737-A, DE 2005 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.737-A, de 2005, 
que aprova o texto da Convenção entre os 
Governos da República Federativa do Brasil 
e dos Estados Unidos Mexicanos Destinada 
a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Eva-
são Fiscal em Relação aos Impostos sobre a 
Renda, assinada na Cidade do México, em 
25 de setembro de 2003; tendo pareceres: da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, pela aprovação (Relator: 
Dep. Carlos Eduardo Cadoca); da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela 

aprovação (Relator: Dep. Virgílio Guimarães); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa (Relator: Dep. Antonio 
Carlos Biscaia).

URGÊNCIA

(Artigo 151, I, “j”, c/c art. 52, 
 § 6º do Regimento Interno)

Discussão

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.º 1.760-A, DE 2005 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.760-A, de 2005, 
que aprova o texto do Acordo de Santa Cruz 
de La Sierra Constitutivo da Secretaria-Geral 
Ibero-Americana, assinado pelo Brasil, em 12 
de julho de 2004; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa (Relator: Dep. Antonio Carlos Biscaia). 
Pendente de parecer da Comissão de Finan-
ças e Tributação.

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Discussão

4 
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 Transitórias; ten-
do 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 
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aprovação 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, 
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.

SESSÃO ORDINÁRIA

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS

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: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE 
COMISSÃO – 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: 4ª 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: 4ª 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: 4ª 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: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

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: 4ª 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: 4ª 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: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

Nº 1.929-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
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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: 4ª 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: 4ª 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: 4ª 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: 4ª 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: 4ª 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: 4ª 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: 4ª 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: 4ª 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: 4ª 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 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de 
São Paulo.
DECURSO: 4ª 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: 4ª 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)
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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: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-1-06

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE-
DIENTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2006

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)

 
ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

 
I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE  
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR  

DE AMANHÃ (DIA 20/01/2006) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 5.919/05 – Do Poder Executivo 
– (MSC 596/2005) – que “cria mil novecentos e cin-
qüenta e um cargos da Carreira da Seguridade Social 
e do Trabalho, para o Quadro do Ministério do Traba-
lho e Emprego, e extingue dois mil cento e noventa e 
um cargos vagos disponíveis no Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Federal – SIPEC, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.142/05 – Do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “modifica o Art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 
de dezembro de 1971”. 
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES. 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01953 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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”. 

LOCAL: Plenário 7 do anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Elaboração da redação do vencido em primeiro turno 
da Pec nº 7-B, de 2003. 

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). 

LOCAL: Plenário 13 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Elaboração da Proposta de Redação do Vencido em 
Primeiro Turno da PEC 347-B, de 1996. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

2ª REUNIÃO DA 5ª SESSÃO 
 LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA

LOCAL: Plenário 2, Anexo II
HORÁRIO: 10h

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:

Poderes do Estado e Representação. 
1.RELATORA SETORIAL: Senadora LÚCIA VÂNIA 

Justiça e Defesa. 
2.RELATOR SETORIAL: Deputado AMAURI GAS-
QUES 

Fazenda, Desenvolvimento e Turismo. 
3.RELATOR SETORIAL: Deputado ANIVALDO 
VALE. 

Infra-Estrutura. 
4.RELATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ PRIANTE. 

Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte. 
5.RELATOR SETORIAL: Deputado WASNY DE ROU-
RE. 

Saúde. 
6.RELATOR SETORIAL: Deputado CLÁUDIO CAJA-
DO. 

Trabalho, Previdência e Assistência Social. 

7.RELATOR SETORIAL: Senador JOÃO RIBEIRO.

Integração Nacional e Meio Ambiente. 

8.RELATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ CHAVES. 

Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 
9.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, escla-
recimentos sobre a vigência do Contrato nº 0020701000, 
relacionado com as obras de construção do Comple-
xo Jacu-Pêssego, e, se for o caso, da necessidade de 
incluí-lo no Anexo VI da Lei nº 11.100/05 (LOA/2005), 
para que se possa tomar uma decisão sobre a maté-
ria, tendo em vista o teor do item 9.5 do Acórdão nº 
962/2005 (Plenário), com redação alterada pelo item 9.2 
do Acórdão 1.618/2005 (Plenário), e o encerramento 
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da vigência dos Contratos de Repasse 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 artigo 
71 da Constituição Federal, o Relatório das Atividades 
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, refe-
rente 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 MOREIRA.
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 MOREIRA.

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 MOREIRA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria, uma vez cum-
prida a obrigação estabelecida na Lei nº 10.147.

B – Recurso

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 resposta 
através do Ofício nº P- 469/2005-CMO, de 08 de de-
zembro de 2005). 

IV – COORDENAÇÃO  
DE COMISSÕES PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES 

EM 18/01/2006: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.771/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.776/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.801/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.814/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.856/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.863/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.875/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.879/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.883/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.884/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.911/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.917/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.920/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.924/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.927/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.928/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.931/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.932/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.934/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.936/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.945/2005 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.947/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.949/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.953/2005 

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 32 
minutos.)

PARECER

PROJETO DE LEI Nº 4.918-A, DE 2005 
(Do Sr. Fernando Coruja)

Determina o envio de cópia da sen-
tença penal ao ofendido, ou, na sua ausên-
cia, ao seu cônjuge, descendentes ou as-
cendentes; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica le-
gislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo (relator: DEP. LUIZ EDUARDO 
GREENHALGH).

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

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

PARECER VENCEDOR

Encontra-se nesta Comissão o Projeto de Lei no 
4.918, de 2005, de iniciativa do Deputado Fernando 
Coruja, cujo teor visa a determinar o envio de cópia da 
sentença penal por meio de carta registrada ao ofendi-
do ou, na sua ausência, ao seu cônjuge, descendentes 
ou ascendentes.

Para tanto, é proposto o acréscimo de um pará-
grafo ao art. 392 do Código de Processo Penal (De-
creto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941), cujo teor 
é o seguinte:

“Art. 392.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3o O Escrivão determinará o envio de 

cópia da sentença penal ao ofendido ou, na sua 
ausência, ao seu cônjuge, descendentes ou 
ascendentes, mediante carta registrada, para 
o endereço constante dos autos.” (NR)

O autor, ao justificar a sua iniciativa para modi-
ficação do Código de Processo Penal, oferece as se-
guintes razões:

“O presente projeto tem por objetivo tor-
nar visível a atividade jurisdicional do Estado, 

provocando, com isto, a sociedade a se mani-
festar sobre sua atuação.

Na maioria dos casos, o ofendido pela 
prática de uma conduta criminosa não parti-
cipa e nem tem conhecimento da atuação do 
Judiciário na repressão da conduta criminosa. 
Este desconhecimento cria na sociedade um 
sentimento de impunidade, que deprecia a pre-
sença do Estado e influencia, por conseguinte, 
o indivíduo à prática de condutas vedadas pelo 
ordenamento jurídico.

É neste contexto que apresentamos o 
presente projeto de lei para determinar ao Es-
crivão o envio de cópia da sentença penal ao 
ofendido ou, na sua ausência, ao seu cônju-
ge, descendentes ou ascendentes, mediante 
carta registrada, para o endereço constante 
dos autos.

Não há dúvidas de que tal medida, além 
de melhorar a imagem do Judiciário perante 
a sociedade, provocará os cidadãos a discuti-
rem o mérito das decisões judiciárias. Destas 
discussões, sairão pleitos de incentivo, repro-
vação e mudanças, tudo em consonância com 
os princípios norteadores do Estado Democrá-
tico de Direito.”

A proposição obedece ao regime de tramitação 
ordinária e, em atenção ao que dispõe o Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados (art. 24, inciso II), 
sujeita-se à apreciação conclusiva por esta Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

No curso do prazo regimental, não foram ofere-
cidas emendas à iniciativa.

Por sua vez, o relator designado para oferecer pa-
recer à matéria no âmbito desta Comissão manifestou-
se pela constitucionalidade, juridicidade e inadequada 
técnica legislativa e, quanto ao mérito, pela rejeição do 
projeto de lei em tela, salientando, na oportunidade, a 
desnecessidade da norma dele objeto face à previsão 
no ordenamento processual do instituto da assistência, 
por meio do qual o ofendido pode intervir como assis-
tente da acusação e, por conseguinte, acompanhar 
todos os atos voltados para a persecução penal. As 
suas conclusões, no entanto, foram em parte rejeitadas 
por este Colegiado, razão pela qual se designou este 
relator para redigir o parecer vencedor.

Compete a esta Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania se pronunciar sobre a constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito da 
matéria versada no Projeto de Lei no 4.918, de 2005, a 
teor do disposto no art. 32, inciso IV, alíneas “a” e “e”, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
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A competência para legislar sobre ela é atribuída 
à União (Art. 22, inciso I, da Constituição Federal), ca-
bendo ao Congresso Nacional sobre ela dispor com a 
sanção do Presidente da República (Art. 48, caput, da 
Constituição Federal), sendo a iniciativa parlamentar 
legítima em face da inexistência de iniciativa privativa de 
outro Poder (Art. 61, caput, da Constituição Federal).

A proposição obedece, pois, aos requisitos formais 
exigidos para a espécie normativa. Verifica-se também 
que seu conteúdo jurídico não afronta princípios e nor-
mas de natureza material da Carta Magna. 

No que tange à juridicidade, vislumbra-se que 
o projeto de lei em tela se encontra inteiramente de 
acordo com os princípios e fundamentos do ordena-
mento jurídico vigente.

A técnica legislativa empregada no projeto de lei 
em exame, por sua vez, encontra-se adequada aos 
ditames da Lei Complementar no 95, de 26 de feverei-
ro de 1998, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar no 107, de 26 de abril de 2001, salvo 
quanto à ausência de um artigo inaugural que enuncie 
o respectivo objeto. Impõe-se, assim, que seja modi-
ficado o respectivo texto com vistas a se sanar a irre-
gularidade apontada.

No que diz respeito ao mérito, é de verificar que 
a proposta, em que pese a opinião do relator da ma-
téria inicialmente designado, é meritória e merece 
prosperar.

Com efeito, sabe-se que o Código de Processo 
Penal já contempla a intervenção do ofendido ou de 
seu representante legal ou ainda – em caso de morte 
do ofendido ou quando declarado ausente por decisão 
judicial – de seu cônjuge, ascendente, descendente ou 
irmão, como assistente do Ministério Público, em todos 
os termos da ação pública a teor do disposto em seu 
art. 268 combinado com o que se verifica em seu art. 
31. Nesta hipótese, será o assistente intimado da sen-
tença pessoalmente ou na pessoa de seu advogado. 
E, ainda que nenhum deles seja encontrado no lugar 
da sede do juízo, a intimação será feita mediante edital 
com o prazo de 10 dias fixado no lugar de costume, 
consoante prevê o disposto no art. 391 do Código de 
Processo Penal.

Todavia, apesar de tais dispositivos já garantirem 
ao ofendido o direito de acompanhar a persecução pe-
nal e, enfim, de ser informado sobre os atos do proces-
so criminal em que figura como interessado, isto, por si 
só, não torna inócua a medida legislativa proposta.

Neste momento em que a sociedade tem clamado 
contra a sensação de impunidade e por mais celerida-
de no âmbito da atividade jurisdicional, parece ser de 
grande valia o projeto de lei em exame, já que se busca 
por seu intermédio tornar mais visível o exercício da 

função jurisdicional e, conseqüentemente, provocar a 
sociedade para que exerça de maneira mais eficaz o 
controle social da atividade do Poder Judiciário.

Além disso, é indubitável que o ofendido pela práti-
ca de um crime raramente participa como assistente do 
processo penal e sequer busca tomar conhecimento da 
atuação do Poder Judiciário com vistas a dar resposta 
adequada à conduta criminosa na esfera penal. E isto 
certamente também contribui para se disseminar no 
seio da sociedade a mencionada sensação de impuni-
dade, que deprecia a imagem do Estado e influencia, 
por conseguinte, os indivíduos a praticarem condutas 
vedadas pelo ordenamento jurídico.

Diante do exposto, o nosso voto é pela constitu-
cionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa 
e, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto de Lei 
no 4.918, de 2005, na forma do substitutivo ora ofere-
cido e cujo texto segue em anexo.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2005. – 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh.

SUBSTITUTIVO AO 
 PROJETO DE LEI No 4.918, DE 2005

Determina o envio de cópia da senten-
ça penal mediante carta registrada ao ofen-
dido ou, na sua ausência, ao seu cônjuge, 
descendentes ou ascendentes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei acresce parágrafo ao art. 392 do 

Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal, determinando o envio de cópia da 
sentença penal mediante carta registrada ao ofendido 
ou, na sua ausência, ao seu cônjuge, descendentes 
ou ascendentes.

Art. 2o O art. 392 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 3o:

“Art. 392.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3o O escrivão determinará o envio de 

cópia da sentença penal ao ofendido ou, na 
sua ausência, ao seu cônjuge, descendentes 
ou ascendentes, mediante carta registrada para 
o endereço constante nos autos. (NR)”

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

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2005. – 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
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unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo, do Projeto de Lei nº 4.918/2005, nos ter-
mos do Parecerdo Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, 
designado Relator do vencedor. O parecer do Deputado 
Vicente Arruda, primitivo Relator,passou a constituir 
voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto 

Magalhães – Vice-Presidente, Benedito de Lira, Bosco 
Costa, Cezar Schirmer, Cláudio Rorato, Darci Coelho, 
Edna Macedo, Ivan Ranzolin, João Paulo Cunha, Juíza 
Denise Frossard, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo 
Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Nelson 
Trad, Ney Lopes, Odair Cunha, Paulo Afonso, Paulo 
Magalhães, Professor Luizinho, Reginaldo Germa-
no, Robson Tuma, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, 
Agnaldo Muniz, Alex Canziani, Antônio Carlos Biffi, 
Fernando Coruja, Isaías Silvestre, Jaime Martins, 
José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides, Mo-
roni Torgan, Neucimar Fraga, Pauderney Avelino e 
Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2005. – 
Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO – CCJC

Determina o envio de cópia da senten-
ça penal mediante carta registrada ao ofen-
dido ou, na sua ausência, ao seu cônjuge, 
descendentes ou ascendentes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei acresce parágrafo ao art. 392 do 

Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal, determinando o envio de cópia da 
sentença penal mediante carta registrada ao ofendido 
ou, na sua ausência, ao seu cônjuge, descendentes 
ou ascendentes.

Art. 2o O art. 392 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 3o:

“Art. 392.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3o O escrivão determinará o envio de 

cópia da sentença penal ao ofendido ou, na 
sua ausência, ao seu cônjuge, descendentes 
ou ascendentes, mediante carta registrada para 
o endereço constante nos autos. (NR)”

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

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2005. – 
Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

VOTO EM SEPARADO

I – Relatório

Vem à apreciação desta Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania proposição de autoria 
do ilustre Deputado Fernando Coruja, que determina 
o envio de cópia da sentença penal ao ofendido, ou, 
na sua ausência, ao seu cônjuge, descendentes ou 
ascendentes. 

Para tanto, é proposta alteração no art. 392 do 
Código de Processo Penal (Decreto-lei n. 3.689, de 
1941), nos seguintes termos:

“Art. 1º. O art. 392 do Código de Processo 
Penal passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo 3º:

“Art. 392  ...............................................
§ 3º. O Escrivão determinará o envio de 

cópia da sentença penal ao ofendido ou, na sua 
ausência, ao seu cônjuge, descendentes ou 
ascendentes, mediante carta registrada, para 
o endereço constante dos autos.” (NR)

O autor assim justifica sua iniciativa de altera-
ção do CPP: 

“O presente projeto tem por objetivo tor-
nar visível a atividade jurisdicional do Estado, 
provocando, com isto, a sociedade a se ma-
nifestar sobre sua atuação.

Na maioria dos casos, o ofendido pela 
prática de uma conduta criminosa não parti-
cipa e nem tem conhecimento da atuação do 
Judiciário na repressão da conduta criminosa. 
Este desconhecimento cria na sociedade um 
sentimento de impunidade, que deprecia a pre-
sença do Estado e influencia, por conseguinte, 
o indivíduo à prática de condutas vedadas pelo 
ordenamento jurídico.

É neste contexto que apresentamos o 
presente projeto de lei para determinar ao Es-
crivão o envio de cópia da sentença penal ao 
ofendido ou, na sua ausência, ao seu cônju-
ge, descendentes ou ascendentes, mediante 
carta registrada, para o endereço constante 
dos autos.

Não há dúvidas de que tal medida, além 
de melhorar a imagem do Judiciário perante 
a sociedade, provocará os cidadãos a discuti-
rem o mérito das decisões judiciárias. Destas 
discussões, sairão pleitos de incentivo, repro-
vação e mudanças, tudo em consonância com 
os princípios norteadores do Estado Democrá-
tico de Direito.”
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Apresentada em março deste ano, a proposição 
obedece ao regime de tramitação ordinária. Portanto, 
em atenção ao que dispõe o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, o projeto se sujeita à deli-
beração conclusiva da CCJC (art. 24, II). Não foram 
apresentadas emendas ao projeto.

Nesta oportunidade, cabe a esta CCJC o exame 
da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa da proposição, como também o exame 
do mérito da proposta.

É o Relatório.

II – Voto 

O projeto de lei em exame atende, em linhas ge-
rais, aos pressupostos constitucionais formais relativos 
à competência da União, às atribuições do Congresso 
Nacional e à legitimação da iniciativa parlamentar, nos 
termos dos arts. 22, I, 48 e 61, caput, todos da Cons-
tituição Federal. 

Em relação aos demais aspectos, verifica-se que 
a proposição tem conteúdo jurídico adequado, e aten-
de aos ditames legais e regimentais.

Quanto à técnica legislativa, a proposição não se 
encontra bem formulada e, portanto, não atende os re-
quisitos da Lei Complementar n. 95, de 26 de fevereiro 
de 1998, e da Lei Complementar n. 107, de 26 de abril 
de 2001, que dispõem sobre a elaboração, a redação, 
a alteração e a consolidação das leis, em atenção ao 
comando do art. 29 da Constituição Federal. 

Falta ao projeto artigo inaugural, com o objeto da 
lei claramente definido. Falta também a ampliação da 
cláusula de vigência, pois não se concebe que uma 
alteração de normas processuais penais tenha vigên-
cia imediata. 

Com respeito ao mérito, é de se rejeitar o proje-
to, apesar da argumentação apresentada. A rejeição, 
contudo, tem como fundamento a existência, no mes-
mo Código de Processo Penal que se pretende alterar, 
de dispositivos que garantem o direito do ofendido de 
ser informado sobre os atos do processo criminal em 
é interessado, especialmente sobre a sentença. 

Ou seja, a preocupação do ilustre Deputado Fer-
nando Coruja é de todo procedente. Tanto é assim que 
o Código de Processo Penal a contempla.

Trata-se da hipótese de intervenção do ofendido 
ou de seu representante legal, ou ainda – em caso de 
morte do ofendido ou quando declarado ausente por 
decisão judicial – de seu cônjuge, ascendente, descen-
dente ou irmão, como assistente do Ministério Público, 
em todos os termos da ação pública, conforme dispõe 
o art. 268, combinado com o art. 31 do CPP.

Nestes casos, “o querelante ou o assistente será 
intimado da sentença, pessoalmente ou na pessoa de 

seu advogado. Se nenhum deles for encontrado no lu-
gar da sede do juízo, a intimação será feita mediante 
edital com o prazo de 10 dias, fixado no lugar de cos-
tume”, conforme prevê o art. 391 do CPP. 

A alteração sugerida é inócua para os casos em 
que exista real interesse da vítima (ou ofendido) em 
acompanhar a persecução criminal. Isto porque, nestes 
casos, o ofendido atua como assistente de acusação 
e é comunicado, junto a seu representante legal, de 
todos os atos do processo. 

Já para os casos em que a vítima não se interes-
sa em participar do processo, é desnecessário, salvo 
melhor juízo, acrescentar mais uma tarefa ao escrivão 
para comunicar ao ofendido a sentença. 

Além do que, se estaria neste caso ultrapassando 
a competência para legislar sobre processo para aden-
trar a competência comum para legislar sobre procedi-
mento, ou melhor, sobre matéria administrativa. 

Ante o exposto, voto pela constitucionalidade e 
juridicidade, pela inadequada técnica legislativa e, no 
mérito, pela rejeição do Projeto de Lei n. 4.918, de 
2005.

Sala da Comissão,  24 de maio de 2005. – Depu-
tado Vicente Arruda.

COMISSÃO

ATAS

COMISSÃO DE DEFESA  
DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

52ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 19ª Reunião(Extraordinária de Audiên-
cia Pública), realizada em 14 de Maio 2003

Às onze horas e trinta e dois minutos do dia qua-
torze de maio de dois mil e três, no Plenário 8, Anexo 
II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência alter-
nada dos Deputados Givaldo Carimbão, Presidente, 
Celso Russomanno e Ronaldo Vasconcellos, reuniu-
se a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am-
biente e Minorias em Reunião Ordinária de Audiência 
Pública, tendo como tema: “DISCUSSÃO SOBRE A 
RECENTE UNIÃO DE EMPRESAS DE TELEFONIA 
MÓVEL SOB O COMANDO DA NOVA EMPRESA 
VIVO”. O Deputado Givaldo Carimbão declarou aber-
tos os trabalhos, em seguida, passando a Presidência 
ao Deputado Celso Russomanno. Tomaram assento à 
mesa, na qualidade de expositores os Senhores FRAN-
CISCO PADINHA, Presidente da Empresa Vivo; PAU-
LO CÉSAR TEIXEIRA, Vice-Presidente Executivo de 
Operações da Vivo; CARLOS DE LA ROSA, Vice-Pre-
sidente de Regulamentação e Relações Institucionais 
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Vivo; GILSON RONDINELLI FILHO, Vice-Presidente 
Executivo de Markenting e Inovação da Vivo; SÉRGIO 
ASSENÇO TAVARES DOS SANTOS, Presidente da 
Vivo, Centro-Oeste e Norte. Finda a apresentação dos 
expositores o Deputado Celso Russomano, passou a 
Presidência ao Deputado Ronaldo Vasconcellos. Regis-
traram presença os Senhores Deputados Givaldo Ca-
rimbão, Presidente, Nelson Bornier, Júlio Lopes, e Luiz 
Alberto, Vice-Presidentes, Anselmo, Fernando Gabeira, 
João Alfredo, Luciano Zica, Ann Pontes, José Borba, 
Luiz Bittencourt, Celso Russomanno, Alex Canziani, 
Pastor Reinaldo, Ricarte de Freitas, Eduardo Campos, 
Janete Capiberibe, Sandro Matos, Júnior Betão, Davi 
Alcolumbre, Sarney Filho e Renato Cozzolino – mem-
bros titulares – Leonardo Monteiro, Orlando Fantazzini, 
Walter Pinheiro, Gérvasio Silva, Marcelo Guimarães, 
Max Rosenmann, Moacir Micheletto, Silas Brasileiro, 
Ronaldo Dimas, Sandes Júnior, Ronaldo Vasconcellos, 
Ricardo Izar, Takayama, Daniel Almeida e Edson Duarte 
– membros suplentes. Registrou presença na qualidade 
de não membros os Deputados Rogério Teófilo, Eduar-
do Valverde e Wasny de Roure. Deixaram de registrar 
presença os Senhores Deputados César Medeiros e 
Paes Landim. Como convidados registraram presença 
os Senhores Jeferson F. Nacif, Gerente, Telecom Itália; 
Raquel Ramos, Revista Teletime; Bruno Rocha, Patri; 
Mariana Matta, Agência Invest News; Carla Benevidis, 
TV Câmara; Rosa Helena, Liderança PPS; e Carlos Al-
berto Pereira, Assessor Parlamentar do Ministério das 
Comunicações. Dando início aos trabalhos o Presidente 
declarou aberta a reunião passando a palavra aos ex-
positores para suas considerações iniciais. Findas as 
exposições, fez uso da palavra, na qualidade de autor 
do requerimento que solicitou a presente reunião, o 
Deputado Davi Alcolumbre. Em seguida o Presidente 
passou a palavra, pela ordem de inscrição, aos Depu-
tados Júlio Lopes, Luiz Bittencourt, Eduardo Valverde, 
Rogério Teófilo, Ronaldo Vasconcellos e Celso Russo-
manno. Concluídos os debates e não havendo mais 
quem desejasse fazer uso da palavra, o Presidente em 
Exercício, Deputado Ronaldo Vasconcellos agradeceu 
a participação de todos e declarou encerrada a reu-
nião às treze horas e dezoito minutos. E para constar, 
eu, Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário, lavrei 
a presente ATA que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente em Exercício, Deputado Ro-
naldo Vasconcellos, e encaminhada à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados, da qual farão parte 
integrante as notas taquigráficas.

 O SR.  PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Havendo número regimental, declaro abertos os 
trabalhos da presente reunião de audiência pública da 
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente 

e Minorias, que tem por objetivo debater recente união 
entre empresas de telefonia móvel sob o comando da 
nova empresa Vivo.

Convido a tomar assento à Mesa o Sr. Francisco 
Padinha, Presidente da Vivo; o Sr. Paulo César Perei-
ra Teixeira, Vice-Presidente-Executivo de Operação 
da Vivo; o Sr. Carlos De La Rosa, Vice-Presidente de 
Regulamentação e Relação Institucional da Vivo; o Sr. 
Gilson Rondinelli Filho, Vice-Presidente-Executivo de 
Marketing e Inovação da Vivo; e o Sr. Sérgio Assenço 
Tavares dos Santos, Presidente da Vivo Centro-Oes-
te e Norte.

Sras. e Srs. Deputados, esta audiência públi-
ca resulta de requerimento do nobre Deputado Davi 
Alcolumbre, que solicitou a presença dos senhores 
representantes da Vivo para prestar esclarecimentos 
sobre fusão de empresas telefônicas. Entendendo ser 
de grande relevância para a Comissão e a Casa, de-
mos prioridade a essa solicitação, embora já tenhamos 
mais de 100 requerimentos aprovados.

Solicito aos Deputados que pretendem fazer uso 
da palavra que se inscrevam junto à Secretaria.

Concederei a palavra inicialmente a cada um dos 
expositores, pelo tempo de 10 minutos, em seguida ao 
Deputado Davi Alcolumbre, autor do requerimento de 
solicitação desta audiência, e por fim aos Parlamen-
tares previamente inscritos, por 3 minutos, sempre 
facultadas a réplica e a tréplica.

Com a palavra o Sr. Francisco José de Azevedo 
Padinha, Presidente da Vivo.

O SR. FRANCISCO PADINHA – Exmo. Sr. Presi-
dente, Deputado Givaldo Carimbão; Exmo. Sr. Deputado 
Davi Alcolumbre; Sras. e Srs. Deputados; senhoras e 
senhores, bom dia.

Estamos hoje aqui, e com muito gosto, para apre-
sentar o que de fato é a Vivo e dar todas as explicações 
que esta Comissão entender necessárias. Desde já, 
deixo claro que, sempre que convidado a prestar qual-
quer esclarecimento, aqui estarei, com minha equipe. 
Acompanham-me os Srs. Paulo César Pereira Teixeira 
e Gilson Rondinelli Filho, Vice-Presidentes-Executivos 
da Vivo; Carlos De La Rosa, Vice-Presidente respon-
sável pelas relações institucionais e regulamentação; 
e Sérgio Assenço Tavares dos Santos, da TCO, que, 
como sabem, se integrou à Vivo.

Serei breve nesta apresentação, para nos colocar 
à disposição de V.Exas.

(Segue-se exibição de imagens.)

Fazendo um breve histórico, em 1996, o Governo 
brasileiro estabelece um modelo de competição crian-
do 10 áreas de prestação para o serviço através do 
(ininteligível) entre Bandas A e Bandas B. Em 1997, 
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são iniciadas a licitação e a operação das licenças das 
operadoras de Banda B. Em julho de 1998, as opera-
doras de Banda A do Sistema TELEBRÁS são priva-
tizadas: o Grupo Portugal Telecom adquire o controle 
da TELESP Celular Participações, e o Grupo Telefó-
nica, da CRT, da TELESUDESTE e da TELELESTE, 
portanto, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Bahia e Sergipe. Em  2000, a ANATEL lança as 
diretrizes do novo modelo de competição do Serviço 
Móvel Pessoal – SMP, criando mais 3 licenças, Bandas 
C, D e E, e 3 novas áreas idênticas à do serviço tele-
fônico fixo comutado. Em janeiro de 2001, a ANATEL 
inicia as licitações das 3 bandas, sendo outorgadas 
licenças para a TELENORTE-LESTE (ininteligível), OI 
e TIM. Em 2002, a OI inicia sua operação, em junho; a 
TIM inicia a sua, em outubro; e, em novembro, a Tele-
com Américas, a Brasil Telecom e a Vésper também 
compram licenças do SMP.

Como é do conhecimento de todos os que têm 
acompanhado o setor, o modelo do SMP tem o obje-
tivo de intensificar a competição que já existia antes 
na área celular, portanto, tem fundamentalmente como 
objetivo a criação de 3 novas áreas de prestação de 
serviço e novas regras para a prestação de serviço 
em favor do cliente – são muito mais restritivas e de-
signadas as regras de qualidade e de atendimento ao 
cliente, como, por exemplo, gratuidade de vários ser-
viços na relação com as operadores e permissão para 
fusão e/ou consolidação das atuais operadoras para 
a formação de (ininteligível) nacionais e competitivas 
para atuar em todo o território brasileiro.

São essas as 3 áreas estabelecidas na geogra-
fia do Brasil (ininteligível) Estado de São Paulo (inin-
teligível) área 3. Nós atuamos em todas elas, como 
explicaremos a seguir.

Com as licitações e as novas licenças para a 
consolidação de alguns dos atuais operadores, hoje 
temos no mínimo 4 concorrentes por Estado e sempre 
3 operadoras de grande presença nacional. Se consi-
derarmos também a área da Telemar Celular e da OI, 
que, embora não tenham abrangência nacional, têm 
grande geografia de cobertura no Brasil, somamos 4.

Relembrando a evolução dos números relevan-
tes do setor de telefonia celular no Brasil, em 1998, 
tínhamos uma relação de 19,9 milhões de terminais 
fixos contra 11,5 milhões de terminais móveis. Hoje, 
março de 2003, temos 39,1 milhões de terminais fixos 
contra 36 milhões de terminais móveis. Ou seja, nesse 
período de quase 6 anos, o Brasil atingiu o oitavo lugar 
da maior planta celular em todo o mundo.

Hoje, temos as principais operadoras de celu-
lares no Brasil. A TIM (ininteligível) licença que cobre 
Bandas A e B em todo o Brasil; a Vivo, na junção das 

operadoras – como teremos oportunidade de explicar, 
não se trata de fusão societária, mas sim de junção 
do controle dos Grupos Portugal Telecom e Telefónica, 
que em conjunto controlam as operadores. Atuamos na 
CRT, em Banda B no Paraná, em Santa Catarina, em 
São Paulo; a TELESP Celular Participações também 
controla a Banda B no Paraná e em Santa Catarina; a 
TELESUDESTE, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo; 
a TELELESTE, na Bahia e em Sergipe. A aquisição por 
parte da TELESP Celular Participações da TCO, que 
atua no Centro-Oeste e também no Norte, através da 
NBT, completa nossa área de intervenção, agora sob 
único nome, único brand: Vivo.

Depois, a Telecom Américas, também um conjunto 
de Bandas B, a Telemar Celular, a OI, cobrindo essa 
área, com licença do SMP, utilizando uma tecnologia 
de frente, GSM. A Telecom Américas também migraria 
para GSM. A Brasil Telecom também tem licença, mas 
ainda não deu início às operações.

Portanto, em dezembro de 2002, quando o ce-
nário mundial era desfavorável – gostaria de lembrar 
isso -, a Portugal Telecom e a Telefónica Móviles, mais 
uma vez, portanto, reforçando seu comprometimento 
com o Brasil, constituem a joint-venture, esta junção 
de controle. E em janeiro de 2003 – ainda não tinha 
decorrido 1 mês do mandato do Presidente Lula -, 
novamente os grupos Portugal Telecom e Telefónica 
estavam mais uma vez a reforçar sua confiança no Bra-
sil e a fazer uma aquisição que se situou globalmente 
na ordem dos 3,5 bilhões de reais ao adquirir a TCO 
e englobá-la no contexto do que agora é coberto pelo 
único brand que é a Vivo.

Relembro  que os grupos Portugal Telecom e 
Telefónica, desde 1998, investiram no setor de teleco-
municações do Brasil cerca de 23 bilhões de dólares. 
Esse tem sido o investimento dos grupos dos nossos 
acionistas.

Vou citar trecho de um livro que patrocinamos 
e que teremos muito gosto em oferecer aos Exmos. 
Deputados. Chama-se A Revolução da Mobilidade e foi 
escrito pela jornalista Lia Ribeiro, conhecida de todos. 
O livro diz que o telefone celular chegou a rincões do 
País algumas vezes antes mesmo que as populações 
locais dispusessem de água encanada ou saneamento 
básico, levando a comunicação para os distantes ser-
tões nordestinos, o cerrado, o Centro-Oeste, as per-
didas localidades ribeirinhas do Amazonas. Ainda que 
desobrigado dessa função, o serviço celular encampou 
a responsabilidade de cobrir as carências da telefo-
nia fixa, de empurrar para a frente a universalização 
dos serviços de telecomunicações no Brasil. De fato, 
lembramos que em 1998 um terminal celular custava 
cerca de 800 reais – seguia a variação do dólar. Hoje, 
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como estamos vendo, por exemplo, na campanha do 
Dia das Mães, o Brasil rompeu a barreira mais baixa 
de acesso à telefonia celular em todo o mundo, com o 
preço de apenas 3 euros, praticamente 3 dólares ou 
um pouco mais.

O sucesso dessas campanhas de várias operado-
ras, numa concorrência de fato extremamente agressiva 
– talvez hoje o Brasil tenha áreas que sejam das mais 
competitivas em termos de telefonia celular -, leva de 
fato a essa baixa de preços acentuada. 

Era isso que gostaria de sinteticamente apresen-
tar à Comissão. Estamos, como é óbvio, à disposição 
total da Comissão para todas as questões que nos 
queiram fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Muito obrigado, Sr. Francisco Padinha, Presi-
dente da Vivo.

Não havendo mais quem queira manifestar-se 
na Mesa, vou passar a palavra aos Srs. Deputados, 
começando pelo autor do requerimento, Deputado 
Davi Alcolumbre, para fazer as suas perguntas e a 
sua exposição.

Os Vice-Presidentes estão à disposição para res-
ponder às questões de todos os Deputados.

O SR. DEPUTADO DAVI ALCOLUMBRE – Sr. 
Presidente Celso Russomanno; Sr. Presidente da Com-
panhia Vivo, Francisco Padinha; Srs. Vice-Presidentes; 
senhores que acataram ao convite deste Parlamentar 
para que se realizasse hoje esta audiência pública, 
cujo tema é de alta importância para o País – a fusão 
das empresas de telefonia móvel numa empresa de-
nominada Vivo -, boa tarde.

O Presidente da Vivo fez rapidamente sua expla-
nação, no curto tempo que lhe foi destinado, 10 minu-
tos. Sugiro alongarmos esse período, para que possa 
fazer algumas considerações sobre o cronograma de 
desenvolvimento e a atuação da empresa, o que ela 
pretende fazer com essa nova cara, com essa nova 
forma de fazer telefonia móvel, haja vista que, no dia 
do lançamento da campanha da Vivo, vimos em todo 
o Brasil um megaevento, que chamou a atenção da 
população e dos Deputados.

Quero citar matérias dos jornais Folha de S. Paulo 
e O Estado de S.Paulo. Há uma matéria com o título 
Consumidor nem sempre ganha com fusões. Ela traz 
alguns exemplos relacionados às indústrias de cerveja 
Skol, Brahma e Antárctica, que criaram a AMBEV, e diz 
que, num primeiro momento dessa fusão, houve um 
aumento de cerca de 30% do preço dos produtos. 

Traz também o exemplo das empresas de creme 
dental – o Deputado Celso Russomanno e eu já discuti-
mos esse assunto em 2 ou 3 reuniões anteriores desta 
Comissão. Chegou-se a  um aumento de até 200% no 

valor do produto depois da fusão de algumas empresas 
que trabalhavam nesse segmento do mercado.

Faço esse breve comentário porque a socieda-
de nos cobra. E a visão que a maioria da população 
tem, já demonstrada em algumas circunstâncias, é a 
de que nem sempre, como diz o texto da matéria, o 
consumidor ganha com essas fusões.

Esperamos realmente que a Vivo venha trazer 
esse benefício à sociedade. O consumidor hoje é 
prejudicado em todos os sentidos. Em todos os seg-
mentos em que há fusão de grandes empresas, ge-
ralmente o consumidor, de uma maneira ou de outra, 
é prejudicado.

Vemos a questão das tarifas das promoções que 
vocês fizeram, relacionada ao que o senhor disse há 
pouco, Presidente, sobre o aparelho de 3 dólares. 
Esperamos que seja sempre assim. Começou bem, 
e vamos pedir que seja sempre assim, ou seja, que 
sempre o consumidor, na ponta, ganhe o benefício e 
que possamos, com essa fusão, levar serviços de alta 
qualidade para a sociedade e para o País.

Tenho algumas considerações e fiz 3 perguntas 
em uma. Com a privatização das telecomunicações, a 
tônica das discussões se baseou em 2 aspectos: pre-
ço e qualidade. Sabemos que tudo gerou, à época da 
privatização das telecomunicações no Brasil, o gran-
de marco que dizia: “Vamos privatizar para ter preço 
e qualidade”. Esses eram os elementos que faltavam 
ao sistema telefônico brasileiro. Assim, privatizou-se 
o sistema e propagou-se a livre concorrência, para se 
atingir, em curto espaço de tempo, as 2 metas – pre-
ço e qualidade – e sobretudo a universalização da 
telefonia.

Minha pergunta é a seguinte: não é uma contra-
dição essas empresas se unirem agora, concentran-
do-se, de forma que as grandes empresas engolem 
as pequenas?

Em seguida, pergunto: o consumidor, que já sofre 
com altos preços, não corre o risco de ser mais uma 
vez prejudicado?

Eu gostaria de saber do Presidente da Vivo, que 
teve a maior boa vontade de vir aqui e trazer toda a 
diretoria, já que não é obrigado a vir, mas foi convida-
do – desde já, em nome da Câmara dos Deputados, 
agradecemos a vinda dos senhores representantes da 
empresa Vivo -, quais são as garantias que a empresa 
dará a esses consumidores com relação às tarifas e 
aos serviços por ela prestados. Quais os critérios ado-
tados pela empresa, relacionados a tarifas e serviços, 
para que saiamos daqui e, ao sermos questionados 
por um cidadão, possamos dizer: “A empresa foi à 
Comissão e nos esclareceu de forma nítida e leal que 
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o grande beneficiário dessa fusão, desta vez, será o 
consumidor”.

Gostaria de ouvir até o final da explanação as 
perguntas dos outros Deputados, que, com certeza, 
devem ter outros questionamentos a fazer.

Sr. Presidente, não sei como está organizado a 
lista de inscrição. Geralmente se faz de 3 em 3 Depu-
tados. Não sei como vai ficar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
manno) – Como a quantidade de inscritos não é muito 
grande, vamos fazer respostas de 1 em 1. E os Depu-
tados terão tempo para uma tréplica se necessária.

O SR. DEPUTADO DAVI ALCOLUMBRE – Está 
bem, Sr. Presidente. Eram esses os meus questiona-
mentos.

Agradeço, desde já, a vinda da diretoria da Vivo 
à Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien-
te e Minorias.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-

manno) – Tem a palavra o Sr. Francisco Padinha, Pre-
sidente da Vivo .

O SR. FRANCISCO PADINHA – Antes de mais 
nada, agradeço as amáveis palavras do Deputado Davi 
Alcolumbre. Reitero, com muito empenho e simpatia, 
que atenderemos a todo e qualquer convite, como 
fazemos desde o início de nossa presença conjunta 
no Brasil.

Também partilho de algumas das suas dúvidas, 
designadamente quando existem fusões que fazem 
diminuir a concorrência. Não  se trata de uma fusão, 
conforme expliquei inicialmente. Não fundimos empre-
sas, juntamos várias empresas em termos do controle 
acionário. Em nenhuma das áreas onde atuamos houve 
diminuição do número de concorrentes.

Estamos começando pelo Sul, no Rio Grande do 
Sul, com a Telefónica Celular CRT. A criação da Vivo não 
diminuiu a concorrência. A CRT passa a ser chamada 
de Vivo. No Paraná e em Santa Catarina, estávamos 
com a Banda B, competindo com a TIM, apenas nes-
sa altura. A Global Telecom muda de nome para Vivo. 
É isso que está acontecendo, nada mais. Acontece o 
mesmo também no Estado São Paulo. A TELESP Ce-
lular também mudou o nome para Vivo. Portanto, em 
todas as áreas onde atuamos. A compra da TCO tam-
bém significou isso. Não houve eliminação de nenhum 
concorrente na área do Centro-Oeste. Mantiveram-se 
os concorrentes. Existem 4. A Nextel, que não tem li-
cença celular, também atua e é um concorrente forte 
no mercado empresarial. Algumas particularidades 
da regulamentação no Brasil permitem à Vésper, em 
certas circunstâncias, concorrer com as operadoras 
de celulares.

Gostaria de deixar claro que o nosso movimen-
to de colocar as empresas sob uma única marca, um 
único nome, não teve qualquer impacto sobre a dimi-
nuição de concorrentes em nenhuma das áreas onde 
estamos. Teve, sim, a ver com a vontade dos acionistas 
de unir suas operações e, de forma sinérgica, juntar 
todas elas por meio de uma única marca. 

Essa é uma tendência em vários países. Relem-
bramos que nos Estados Unidos várias operadoras tam-
bém se uniram, formando o que é hoje a Veraz, a maior 
operadora de celular americana. A Bell South uniu-se 
com a SBC, formando a Cingular, e assim sucessiva-
mente. Na Europa, não diminuindo a concorrência, a 
Vodafone trocou o nome de todas as suas operações. 
Em Portugal, por exemplo, chamava-se Telecel; na Es-
panha, Airtel. Agora, chamam-se Vodafone. 

Gostaria de deixar claro que não há – se hou-
vesse, haveria com certeza muito mais desemprego 
– qualquer diminuição do número do concorrentes que 
existe em cada uma das áreas. 

O Exmo. Sr. Deputado perguntou se o consumidor 
pode sair prejudicado. O objetivo dessa união é pre-
cisamente incrementar nossa capacidade competitiva 
para poder transmitir aos nossos clientes as vantagens 
das economias de escala que eventualmente viermos 
a ter. Desde logo, as inerentes ao marketing são das 
mais importantes. Portanto, nas várias empresas que 
despendiam muito dinheiro com marcas completa-
mente diferentes, como CRT, TELESUDESTE, TE-
LESP, Global Telecom, TCO, etc., existem economias 
mensuráveis e apreciáveis em termos de utilização 
de uma marca comum. Tudo isso é transposto para o 
mercado. Se outra prova fosse necessária para isso, 
a mais recente é a campanha do Dia das Mães, em 
que este mercado é um dos mais competitivos. Em 
alguns casos, tivemos ofertas melhores do que a dos 
nossos concorrentes.

Há um aspecto importante a salientar. O mer-
cado brasileiro de telecomunicações de celulares é 
talvez dos mais competitivos do mundo. Vou dar ape-
nas 2 ou 3 exemplos que conheço com mais detalhe. 
Na Europa, em Portugal, por exemplo, neste momen-
to, há apenas 3 operadoras celulares. Iniciamos com 
4, já são 3, porque a quarta quebrou. A terceira está 
claramente interessada em se vender. Na Espanha, 
também há apenas 3. No Brasil, há 4 em todas as 
áreas. Há ainda mais 2 operadoras também com perfil 
de competitividade na mesma área. Portanto, não há 
prejuízo do consumidor por meio do nosso movimento 
e da utilização de uma marca. Pelo contrário. É objeti-
vo do projeto colocar a empresa numa situação mais 
competitiva e transferir para o mercado as economias 
fiscais que daí advirão.
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Em relação às garantias que a Vivo pode dar aos 
consumidores de que terão bons serviços, boa qua-
lidade e preço, eu respondo que, num mercado tão 
competitivo como este, se ela não for capaz de mos-
trar isso aos consumidores, perderá cota de mercado. 
Se  perder cota de mercado, perderá rentabilidade 
e, se isso acontecer, poderá perder o jogo. Portanto, 
mesmo que houvesse qualquer intenção, não existe 
outra alternativa. A alternativa, de fato, é ser capaz de, 
no dia-a-dia, mostrar que tem os melhores serviços, 
a melhor tecnologia, a melhor relação preço e quali-
dade. É essa a essência e a substância principal do 
nosso projeto ao cobrir, com a marca Vivo, todas as 
operadoras, ajudando os acionistas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russoman-
no) – Com a palavra o Deputado Davi Alcolumbre.

O SR. DEPUTADO DAVI ALCOLUMBRE – Obri-
gado, Presidente. V.Sa. esclareceu minhas dúvidas. 
Pelo que V.Sa. disse, foi mais para otimizar os inves-
timentos em todas as companhias, já que cada uma 
tinha um custo diferenciado de marca, propaganda. 
Isso trará benefício à sociedade na hora de cobrar a 
tarifa e o serviço. É o que entendi. V.Sa. respondeu às 
minhas expectativas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
manno) – Passo a palavra ao Deputado Julio Lopes.

O SR. DEPUTADO JULIO LOPES – Prezado 
Presidente, Deputado Celso Russomanno, quero cum-
primentar a diretoria da empresa por se dispor a vir a 
esta Comissão. Creio que estejam estranhando que 
hoje ocorra um debate muito calmo, talvez até porque 
não haja grandes questionamentos em relação à Vivo, 
empresa que acaba de ser criada. Talvez seja essa 
também a preocupação do nobre colega que lhes fez 
o convite para que comparecessem a esta Comissão 
e explicassem um pouco dessas estratégias. O senhor 
nos apresentou claramente as questões. Como Depu-
tado, resta-me perguntar-lhe, para tentar enriquecer 
esta reunião e justificar o interesse dos senhores de 
aqui comparecer, sobre sua visão do desdobramento 
da concorrência e do cenário brasileiro de telecomu-
nicações. Peço-lhe, portanto, que desenhe um pou-
co, como presidente da companhia, com o volume de 
negócios que tem, seu pensamento estratégico com 
relação ao setor e à sua companhia, para que nós, 
Deputados, possamos entender melhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
manno) – Com a palavra o Presidente da Vivo, Sr. 
Francisco Padinha.

O SR. FRANCISCO PADINHA – É sempre difícil 
fazer futurologia em telecomunicações. O caso da In-
ternet, em todo o mundo, veio provar isso. Há 3 anos, 
todos nós, operadores de telecomunicações, investí-

amos quantias elevadíssimas em tudo quanto era ne-
gócio de Internet. Passados cerca de 2 anos, chegou-
se à conclusão de que não havia substância. Muitas 
empresas entraram em situações difíceis. O mesmo 
aconteceu na Europa com as licenças de terceira ge-
ração. Houve não propriamente uma quebradeira geral, 
mas uma afetação fortíssima da situação e do balanço 
das empresas com uma série de projetos fracassados 
que foram abandonados por elas.

No caso concreto do Brasil – não pretendo ter ne-
nhuma visão iluminada sobre a situação, tento comparar 
com a evolução de outros mercados -, o País tem uma 
economia relativamente bastante desenvolvida, com 
suas particularidades e dificuldades. Costumo discutir 
isso com meus colegas na Espanha e em Portugal, e 
vemos que os 3 primeiros produtos de exportação são 
petróleo e derivados, aviões e mineração. Isso é típico 
de um país de primeiríssimo mundo e não propriamente 
de um país que às vezes apresenta certas dificulda-
des, como todos nós conhecemos – os brasileiros as 
conhecem, com certeza, muito melhor.

Olhando para isso e para a evolução do Brasil, que 
seguramente está numa situação até bem consolidada, 
penso que não será fácil ter 4 concorrentes – na prá-
tica, não são 4, mas 5 ou 6, em alguns casos -, daqui 
a 3 ou 4 anos, com a saúde financeira e econômica 
para exportar seus projetos. Os projetos de telecomu-
nicações são tipicamente de capital intensivo, em que 
se tem de investir todos os anos em criatividade, ino-
vação, investigação, desenvolvimento e uma série de 
bens que não são propriamente tangíveis. Muitos deles 
não conseguem enriquecer em números o balanço das 
empresas. Admito que possa haver ainda mais alguns 
movimentos no Brasil, eventualmente, de consolida-
ção, que levem a um arranjo mais equilibrado entre os 
grupos de telecomunicações celulares. Pronuncio-me 
apenas em relação aos celulares.

De  qualquer modo, existem também mercados 
em que sobrevivem 4 operadoras. Na Inglaterra, so-
brevivem 4, cada uma com quase 25% do mercado. 
Há mercados mais pequenos, muito específicos, em 
que sobrevivem mais, como Hong Kong. É difícil, numa 
geografia como a do Brasil – fazendo uma comparação 
com os Estados Unidos -, ter mais do que 3 operadoras 
com alguma saúde financeira, porque, nessa relação 
entre consumidor e produtor, não se pode bipolarizar 
tanto. Haverá, com certeza, consumidores satisfeitos 
se houver também produtores equilibrados, porque, se 
não há produtores equilibrados, pura e simplesmente 
não existe também capacidade de produzir. O Brasil 
é uma economia aberta, mas com regras, controle. 
Sinceramente, creio que, nos próximos 3 ou 4 anos, 
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ainda vão existir algumas movimentações e consoli-
dações nesse sentido.

O SR. DEPUTADO JULIO LOPES – Obrigado. 
Desculpe-me, Presidente, estou me permitindo avan-
çar um pouco, porque não é uma questão objetiva. A 
companhia acaba de se instalar. Estamos acostumados 
a debater intensamente quando há relações de consu-
mo com algum tipo de problema para examinar. Neste 
caso, estamos examinando o enorme lançamento que 
os senhores fizeram, o que apenas temos de registrar, 
parabenizando-os e desejando-lhes sucesso.

O senhor falou de Internet. Como o senhor vê 
essa questão da Internet no celular na projeção para 
os próximos anos?

O SR. FRANCISCO PADINHA – Nossa visão 
quanto ao negócio de celular é a seguinte. No caso 
concreto do Brasil, tentando fazer comparação com 
os Estados Unidos e a Europa, haverá tendência de 
saturação no nível da penetração celular. Por exemplo, 
Portugal, que é uma economia relativamente modesta 
na União Européia, tem hoje 92% de penetração em 
termos de cartões de celulares e de clientes e terá pró-
ximo a 87%, contra 42% dos fixos. Neste momento, é o 
que existe em Portugal. Portanto, vai haver tendência 
de saturação no nível do que é hoje o corbusiness dos 
celulares, que é voz, comunicação pessoal. É um lugar 
que a tecnologia e o negócio de celular conquistaram 
por direito próprio. As comunicações pessoais hoje são 
baseadas exclusivamente em celular. Poucas pesso-
as utilizam a telefonia fixa na sua relação de pessoa a 
pessoa. Em casa, com certeza, no emprego também, 
mas a mobilidade está muito associada à comunicação 
pessoal. Haverá seguramente essa tendência. A saída 
das operadoras de celulares é, sem dúvida, a Inter-
net ou os dados. Preferiria chamar, de forma geral, o 
que se chama em inglês (ininteligível) a comunicação 
móvel de dados.

No caso da Vivo, estamos fazendo uma aposta 
muito forte nesse sentido. Estamos cobrindo todas as 
nossas zonas com tecnologia da mais alta velocida-
de. É uma das vantagens que a nossa tecnologia tem, 
passo a publicidade com todo o respeito pela Câmara 
dos Deputados e por esta Comissão. Nós utilizamos 
tecnologia CDMA, que permite velocidades em dados 
muito superiores à tecnologia GSM 144, perto de 50 
ou 60 quilobites por segundo, com evolução para 2,4 
megabites por segundo. Este ano, vamos ter pilotos 
comerciais. Portanto, estamos a caminhar nesse sen-
tido, resguardando grande parte da nossa capacidade 
de investimento em inovação para a área dos dados 
de forma geral, seja mensagens curtas, seja acesso 
à Internet rápida, móvel, seja download de informa-
ção, jogos, informações, etc., seja radiolocalização. 

Vamos ter ainda este ano serviço de radiolocalização 
(ininteligível) GPS com precisão superior a 5 metros. 
Isso será inédito. Neste momento, isso só existe nos 
Estados Unidos, que utiliza GPS diferencial, triangula-
ção (ininteligível). Nem na navegação marítima existe 
essa precisão, é mais baixa.

Portanto, estamos a caminhar nesse sentido. Con-
cretamente, em relação à Vivo, nós temos o compro-
misso com os nossos acionistas, como equipe – não 
é propriamente um dado reservado -, de duplicar as 
receitas de dados, por volume. Este ano, em relação 
ao ano passado, estamos de fato numa tendência 
muito boa de atingir esse nosso objetivo. Vamos fazer, 
nos próximos dias, uma grande campanha no nível do 
SMS. Estamos a centrar muito nos dados, porque será 
essa a fonte clara de crescimento da telefonia celular. 
A voz é um pouco o pão e a manteiga, é a base, mas 
vai tender a saturar.

O  SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
manno) – Muito obrigado.

Com a palavra o Deputado Luiz Bittencourt.
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT – Sr. 

Coordenador, Deputado Celso Russomanno; ilustres 
convidados que participam desta audiência pública; 
Srs. membros da diretoria da Vivo, meus cumprimen-
tos. Parabenizo o Deputado Davi Alcolumbre pelo re-
querimento de realização desta audiência.

Sinto-me de certa forma imobilizado. Por se tra-
tar de uma empresa recém-criada, ainda não tivemos 
oportunidade de confrontar aquilo que ela se propõe a 
fazer com o que o Governo, a ANATEL espera que seja 
a ação de uma empresa desse porte, considerando o 
mercado regional relevante, e também com aquilo que 
os consumidores poderiam esperar da Vivo. 

Esta Comissão tem se dedicado exaustivamente a 
buscar em suas audiências soluções para os problemas 
enfrentados pelos consumidores brasileiros. Alguém já 
manifestou aqui nossa preocupação com o processo 
de fusão de grandes empresas. Há um ditado popular 
que diz o seguinte: “Quando os grandes se acertam, 
naturalmente os pequenos vão pagar a conta”. Refiro-
me pura e simplesmente ao exercício de lógica e de 
visão do consumidor de maneira geral.

A legislação de defesa do consumidor evoluiu 
muito no Brasil, graças ao trabalho sistemático de 
inúmeros Parlamentares, à atuação permanente do 
Congresso Nacional e à posição firme de muitos Depu-
tados dedicados a esse setor. Aproveito para registrar 
o brilhante trabalho do Deputado Celso Russomanno. 
Contudo, ainda atuamos de forma tímida.

Em passado recente, flagramos o Diretor-Pre-
sidente da ANATEL participando de comemorações 
no sambódromo do Rio de Janeiro, assim como no 
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Autódromo Internacional de Interlagos. Ele estava em 
camarotes de empresas telefônicas, que deveria fis-
calizar. Isso enseja uma relação não muito produtiva 
entre quem fiscaliza e quem é fiscalizado, ou entre 
quem regula e quem é regulado. Em outros países, 
uma atitude dessas provavelmente implicaria demis-
são das pessoas envolvidas no caso.

Há 6 meses, estive em Portugal e vi um dirigen-
te público português ser demitido – não vou falar seu 
nome -, por atitudes escusas. Ele não dava ao povo 
visibilidade do que era público e do era privado.

Dentro dessa visão, quero fazer algumas ponde-
rações. Evidentemente, não estou levantando crítica 
alguma à atuação da Vivo. Em primeiro lugar, vou falar 
do atendimento ao serviço de telefonia móvel no País. 
Nos PROCONs, no IDEC e nos institutos e organis-
mos que tratam da defesa do consumidor, segundo 
pesquisas realizadas no Brasil, o serviço de telefonia 
é campeão de reclamação. Ele está situado no topo 
do nível de reclamação e de exigência que tem hoje 
o nosso consumidor. Temos de saber se essa preo-
cupação está integrando o planejamento estratégico 
da empresa e se ela está objetivando evidentemente 
na sua atuação suprimir inclusive problemas relativos 
às empresas que os senhores sucederam nesse pro-
cesso de fusão.

Outro ponto diz respeito à visão de que a em-
presa teria de criar um mecanismo de atendimento e 
encontrar solução para os consumidores na questão 
da tarifa. Sabemos que há previsão para aumento da 
tarifa, apesar de, nos últimos anos, o salário mínimo, 
a renda do trabalhador ter sido quase congelada nes-
te País.

As  tarifas públicas relacionadas a serviço de con-
cessão, energia elétrica, água, esgoto sanitário, telefo-
nia e tantas outras, subiram substancialmente acima 
do poder aquisitivo da população. Então, hoje temos 
um serviço dissociado. É evidente que uma empresa 
com atuação internacional fixa sua tarifa em parâmetros 
correlacionados ao euro ou ao dólar em países onde o 
poder aquisitivo da população é muito maior. 

Existe grande preocupação com a questão tari-
fária. Gostaria de saber qual a visão da Vivo em rela-
ção a isso, até porque, se o usuário não suporta pa-
gar aquela tarifa, evidentemente a empresa não terá 
lucro. Uma série de empresas em outros países estão 
falindo, conforme o Presidente registrou aqui. 

Um dos motivos fundamentais que o Governo 
alegou, por intermédio de seus organismos de avalia-
ção, para permitir a fusão dessas empresas e para que 
hoje pudéssemos ter a Vivo foi justamente a necessi-
dade de um mercado competitivo no País, com várias 
empresas disputando entre si. Então, em função disso, 

teríamos condição de melhorar o atendimento, redu-
zir tarifa, universalizar o serviço e atender a diversas 
demandas a que se propuseram os estudos no início, 
quando se discutia a privatização dos serviços de te-
lefonia no País. Outras empresas estão expandindo 
seus serviços.

Primeiro, preocupo-me com a questão tarifária, 
porque ela incide diretamente na possibilidade de ex-
pansão ou não da empresa; segundo, com os investi-
mentos previstos, principalmente quanto à expansão. 

Por exemplo, os senhores encamparam nossa 
empresa de telefonia, a TCO. Fui diversas vezes à TCO 
em Goiânia, acompanhado de Prefeitos e lideranças 
municipais, buscando estender o serviço a Municípios. 
Ouvíamos: “Existe uma lista de investimentos. Opor-
tunamente, daqui a 1 ou 2 anos, isso será feito”. Mas, 
em alguns casos, 2, 3, 4 anos se passaram e esses 
investimentos não se realizaram.

Outro ponto é a questão do atendimento local. 
Hoje, sabemos que o sistema adotado, o call center, 
é extremamente distante, frio. Não há contato com 
o consumidor, que quer fazer sua reclamação e não 
consegue. E digo isso com conhecimento de causa: 
fiz uma reclamação sobre o detalhamento da minha 
conta, e a pessoa que me atendeu do outro lado da 
linha não sabia explicar, colocava a questão de ponto 
de vista da empresa, não enfocava o ponto de vista do 
consumidor. Eu queria saber detalhes da minha conta 
e não consegui. 

Num determinado momento, encerramos o di-
álogo. Recebi há cerca de 2 dias documento da Vivo 
dizendo que eu teria de pagar uma tarifa de 2,50 reais 
para receber minha conta detalhada. Quero dirigir-
me à ANATEL, porque, no meu entendimento, quan-
do uma empresa que tem concessão pública presta 
um serviço, ela tem de detalhar o que está fazendo, 
como, por exemplo, a tarifação. E o consumidor, ava-
liando aquilo, paga o serviço correspondente. Recebo 
uma conta consolidada, sem o detalhamento devido 
do serviço que está sendo prestado a mim. É isso que 
acontece hoje.

Há outros problema, como a demora na implanta-
ção das metas. Além das de expansão regional, outras 
metas de universalização poderiam estar sendo ado-
tadas pela Vivo. Qual é a perspectiva que a empresa 
tem com relação a esse objetivo? 

Para concluir, centramos muito nossa discussão, 
nos últimos 2 anos, na relação que as empresas de 
telefonia, tanto da parte fixa como da parte móvel, ti-
nham com o usuário brasileiro. Nossa posição quanto 
à atuação das empresas não é muito feliz, porque en-
tendemos que há grandes deficiências, falhas. Como 
disse, estou longe de fazer crítica à empresa Vivo, até 
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porque ela é recém-criada. Temos apenas a expectativa 
de que venha a realizar bem seu serviço. 

Dentro desse conjunto de argumentos, gostaria 
de ouvir o que os diretores da Vivo têm a dizer sobre 
essas questões, sobre tarifas que surgem na conta sem 
o devido conhecimento do usuário, contas em duplicata 
e uma série de outras coisas que são levantadas no 
dia-a-dia. Per gunto: a empresa tem consciência disso? 
Faz parte de seu planejamento estratégico atender à 
demanda de reclamação, em que o serviço de teleco-
municação hoje é campeão no Brasil?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
manno) – Com a palavra o Presidente da Vivo, Fran-
cisco Padinha.

O SR. FRANCISCO PADINHA – Vou tentar es-
quematizar minhas respostas, uma vez que foram abor-
dados vários aspectos. Pediria até a alguns colegas da 
diretoria que me ajudem nas explicações.

Mais uma vez, saliento que a marca Vivo em si 
é a junção de interesses de 2 acionistas. Não se trata 
propriamente de fusão. Todos os que eram do Grupo 
Portugal Telecom tinham operações em áreas separa-
das. Portanto, não se originou nenhuma concorrência 
em lado algum.

Em relação ao atendimento ao cliente, devo dizer 
que é uma das preocupações que devemos ter. Até 
por estratégia comercial, uma empresa com muitos 
clientes tem de se preocupar com isso. Temos perto 
de 17,3 milhões de clientes em todo o Brasil. Uma das 
vantagens competitivas que temos é precisamente a 
qualidade do atendimento ao cliente. Devo dizer que 
a ANATEL, concretamente, em relação a esse SMP e 
com algum “protesto” – entre aspas -, com todo o res-
peito às outras operadoras de celulares, cumpre seu 
papel. Podemos também afirmar que ela foi bem mais 
rigorosa do que as operadoras da Europa e mesmo 
dos Estados Unidos quanto ao cumprimento das me-
tas de qualidade do serviço oferecido aos clientes da 
telefonia celular. Refiro-me apenas à telefonia celular. 
As metas de qualidade impostas às telefonias celu-
lares na Europa e nos Estados Unidos, comparando 
com aquelas do SMP, para onde migramos, são me-
nos rigorosas.

Uma das áreas em que mais investimos é o aten-
dimento. Estamos agora fazendo um upgrade. Temos 
cerca de 8 frentes de atendimento. Estamos presentes 
em todos os Estados. Ou seja, temos presença física, 
contato humano direto com nossos clientes em todos 
os Estados onde atuamos. Temos nossas direções 
regionais com suas estruturas. Vamos buscar maior 
aperfeiçoamento. Não quero dizer que não tínhamos 
falhas, mas assumimos sempre nossas responsabili-
dades. Isso para dizer que estamos fazendo investi-

mentos fortíssimos no nível de CRM, com sistemas 
bastante modernos. Numa das operações, caso da 
TELESP Celular, em São Paulo, da TELESUDESTE, 
temos sistema de CRM (ininteligível) utilizados pelos 
próprios fabricantes. Este é um dos pontos que mais 
prezamos.

O que uma operadora com essa dimensão e anti-
güidade tem como vantagem? Primeiro, cobertura. De-
pois, a satisfação dos seus clientes. Apostamos nisso. A 
marca Vivo tem a ver com comunidade. O bonequinho 
que a simboliza tem a ver com isso. Temos de apostar 
no envolvimento com as pessoas da comunidade. É 
este nosso compromisso. Os números mostram que 
somos capazes de cumprir esse compromisso. Até 
agora, as estatísticas são favoráveis a nós.

Em  relação ao nível de atendimento na telefonia 
celular, não estamos propriamente onde gostaríamos 
de estar, mas estamos bem classificados. 

Quanto à tarifa, é impossível a qualquer opera-
dora de celular do Brasil ou de outro país com compe-
titividade séria abusar do preço. É impossível alguma 
praticar qualquer aumento de tarifa. Existe a competi-
ção. Se isso ocorrer, o cliente procura outra operadora. 
A maior garantia do consumidor é o nível de compe-
tição. Competitividade é algo saudável em qualquer 
mercado. É impossível materializarmos qualquer in-
cremento de receita com aumento das tarifas. Não há 
essa hipótese. Mesmo se quiséssemos fazê-lo, 3 ou 4 
concorrentes nossos não fariam isso, e conseqüente-
mente perderíamos clientes. Muitas vezes pensamos 
que é melhor ter 40% de qualquer coisa do que 100% 
de zero. É mais ou menos assim. Penso que essa é a 
melhor garantia.

Em termos de investimentos, preocupamo-nos 
com a melhor forma de utilizar o dinheiro dos acionis-
tas da empresa. Trata-se de uma preocupação racional. 
No entanto, não deixamos de investir todos os anos 
na abrangência e na qualidade de nossas redes. Po-
demos dizer mesmo que existem situações em áreas 
rurais – tenho conhecimento de uma série delas, al-
guns de meus colegas trarão mais detalhes – em que 
são atendidas as metas de serviço com a colaboração 
das operadoras de celulares.

Quanto aos investimentos deste ano, não poderei 
falar rigorosamente qual seu valor. Não se trata de se-
gredo. Somos 5 empresas, portanto, 5 holdings aber-
tas, com participações minoritárias. Essas 5 holdings 
abertas estão cotadas na BOVESPA, e 4, em Nova 
York. Portanto é um grande conjunto de empresas. De 
qualquer modo, seguramente elas não poderão estar 
perto do valor investido no ano passado, quando fize-
mos perto de 1 bilhão de reais de investimento no so-
matório das empresas das quais estamos falando. É 
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nosso objetivo racionalizar o investimento sem prejuízo 
do negócio. Nem pensamos na hipótese de racionali-
zar mais do que aquilo que nos permita manter nossa 
capacidade competitiva.

Em relação ao atendimento, já respondi à pergun-
ta. Nossa preocupação é manter o contato físico com 
as pessoas em todas as nossas áreas de intervenção. 
Temos direções ordinais em todas as áreas, com cor-
po e estrutura próprios e com instituto de autonomia 
mercadológica dentro das grandes linhas centrais. O 
Brasil é enorme. Não podemos comparar com outros 
países. Na Europa, existem vários níveis de compe-
titividade e diferentes níveis também de capacidade 
econômica em cada um dos estados. Portanto, essa 
é uma preocupação nossa.

Com os aspectos relacionados com metas do 
nível de socialização e em relação ao usuário em ter-
mos de faturamento, como falaram há pouco, não te-
mos obrigações. Não temos uma construção. Temos 
uma licença, mas, como se pode ver pela constatação 
do dia-a-dia, cobrimos áreas que outras operadoras 
fixas não tiveram possibilidade de cobrir. Nossas me-
tas de cobertura estão inerentes à licença. No caso da 
Vivo, estão todas cumpridas há muito tempo e com-
pletamente ultrapassadas, sendo que continuamos a 
investir nessa cobertura, alargando ainda mais para 
áreas bem remotas. Aliás, na próxima semana, vamos 
reforçar nossa campanha em todas os lugares. Um 
dos fatores que estamos salientando é a capacidade 
que temos de cobertura. No Pantanal, temos um tipo 
de cobertura; no Amazonas, outro; nas zonas bem re-
cônditas do Brasil, outro. Isso porque fizemos investi-
mentos apreciáveis no passado. 

Os números de que falei há pouco, ou seja, os 23 
bilhões de dólares investidos desde 1998 pelos nos-
sos acionistas no Brasil, provarão por si o que estou 
dizendo. Eles têm a ver com  aquilo que fizeram nas 
telecomunicações fixas, no caso concreto da TELESP 
fixa em São Paulo, e com aquilo que fizeram nas ope-
rações de celulares, as quais hoje gerimos através da 
marca Vivo.

Em relação à fatura detalhada, gostaria que o meu 
colega Carlos De La Rosa fizesse alguns comentários 
mais específicos sobre alguns aspectos concretos da 
regulamentação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
manno) – Tem a palavra o Sr. Carlos De La Rosa.

O SR. CARLOS DE LA ROSA – Obrigado, Sr. 
Presidente. Quanto à conta detalhada, uma das coi-
sas que (ininteligível) está mudando, como o Presi-
dente Francisco Padilha estava a falar, é o acréscimo 
no rigor das metas de qualidade que a ANATEL está 
colocando. Sendo assim, verdadeiramente vai supor 

um esforço bem maior das operadoras para atender 
a essas metas, e sem dúvida o cliente vai perceber. 
Conta detalhada vai ser uma das coisas que vamos 
ter de dar de graça.

Hoje, de fato, posso dizer que no caso da TCO 
não se está cobrando nada. A ANATEL permite cobrar 
esse valor, mas hoje não se está cobrando nada. Não 
sei se houve um erro, podemos falar depois para en-
tender pontualmente.

Gostaria de abordar as metas de qualidade. O 
mercado é competitivo, como estamos a falar, com 
4, 5, às vezes 6 concorrentes – não esqueçamos da 
Nextel e da Vésper, que estão com a licença quase de 
celular, mesmo que não seja assim. É um diferencial 
que teria de deixar para a competição. Tenho um ser-
viço e teria que dar para o cliente um diferencial que 
poderia ser qualidade. Mas, veja bem, a qualidade é 
uma questão muito subjetiva. Se você me permite, vou 
dar um exemplo. O caso de um banco que tinha um 
tempo de atendimento muito bom, 10 minutos. Mas 
um escritório desse banco tinha um tempo de aten-
dimento muito ruim mesmo, 30 minutos. Faz-se uma 
pesquisa para entender o que estava acontecendo. 
Mandaram alguém para lá para entender o problema 
e por que esse escritório estava bem além do tempo 
médio do banco. A conclusão a que chegaram é que 
aquele escritório estava num lugar muito longe, com 
muito calor, e o que o cliente menos tinha vontade era 
de ser atendido rapidamente, pois o ar condicionado 
era muito legal, portanto, estar dentro do escritório 
era muito bom.

Aqui no Brasil, estamos tendo metas de qualidade. 
Por exemplo, tenho de atender um cliente numa loja 
em menos de 10 minutos. Os senhores imaginem: se 
fazemos uma campanha promocional agressiva, acir-
rada, como a que os senhores estão vendo, do Dia 
das Mães, eu tenho a loja cheia, tomo multa. Portanto, 
qualidade, no nosso entendimento, é um valor diferen-
cial de competição. Estamos trabalhando maciçamen-
te nisso, mas, repito, acima disso está o regulamento 
da ANATEL, que está colocando todas as operadoras 
num mesmo patamar. Todos vão ter de cumprir metas 
muito rigorosas, em que muitos dos serviços que hoje 
podem ser cobrados mas não estão sendo cobrados, 
para competição, terão de ser gratuitos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
manno) – Obrigado, Sr. Carlos.

A ANATEL pode permitir a cobrança, mas ela 
não é permitida por lei. Como a ANATEL dita normas, 
ela tem de obedecer à legislação em vigor, e esta diz 
que é proibido condicionar a venda de um serviço a 
outro, bem como a limite quantitativo. Está no Código 
de Defesa do Consumidor, no art. 39; está na Lei de 
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Economia Popular, a Lei nº 8.137, e está na Lei nº 
8.884, que é a da livre concorrência.

Portanto, as contas devem ser remetidas ao con-
sumidor com discriminação do serviço, gratuitamente, 
sob pena de ferir a legislação brasileira em vigor – são 
3 leis. É bom que V.Sa. esteja expondo isso na Comis-
são, porque vamos chamar à atenção a ANATEL. De 
forma alguma, a ANATEL pode autorizar a cobrança 
de conta detalhada.

Lembro que a Ordem do Dia já começou. Peço 
tanto aos representantes da Vivo na Mesa quanto aos 
Deputados mais agilidade, para que possamos fazer 
essa audiência até o final.

Tem a palavra o Deputado Luiz Bittencourt. 
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT – Sr. 

Presidente, quero apenas fazer uma réplica, porque 
fiz essa observação à Vivo exatamente com esse en-
foque. Essa cobrança não é permitida. Vamos, natu-
ralmente, atuar decisivamente contra ela, até porque 
ela incorre em transgressão  legislativa. Por outro lado, 
não podemos deixar de reconhecer o avanço que o 
País obteve no setor de telefonia nos últimos anos, a 
tentativa de universalização dos serviços, a incorpo-
ração de milhares de pessoas. 

Como disse no início, ainda não estamos fazendo 
críticas ao trabalho que a Vivo começa a desenvolver 
no País, nem podemos posicionar-nos nesse sentido. 
Desejo que essa empresa, formada por capital de es-
panhóis e de portugueses, países irmãos, aja diferen-
temente, e melhor, quanto à prestação do serviço de 
telefonia no País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russoman-
no) – Concedo a palavra ao Sr. Carlos De La Rosa.

O SR. CARLOS DE LA ROSA – Sr. Presidente, 
só um minuto. Quando disse que ela até permitia, es-
tava falando do sistema móvel celular. O SMP não per-
mite nada. Tudo tem que ser de graça, as chamadas, 
segunda via etc. Hoje, nós que estamos ajudando o 
SMP não podemos cobrar. É isso que estou tentando 
esclarecer. No SMC estavam permitidos os valores no 
caso de emitir segunda via etc. Hoje não é permitido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
manno) – Muito obrigado.

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Val-
verde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 
Sr. Presidente, ilustre Deputado Celso Russomanno, 
cumprimento V.Exa. por ocupar a Presidência dos 
trabalhos.

A fusão de empresas formando corporações é 
um fenômeno mundial. O problema não é esse, mas a 
capacidade do Estado de regular essas corporações e 
fusões, para que o consumidor não seja prejudicado. 

Em regime de monopólio ou oligopólio é necessária a 
presença do Estado, com aparato regulatório, para a 
proteção da sociedade. Infelizmente, no Brasil as agên-
cias ainda não têm esse aparato regulatório totalmente 
implantado. Atualmente existe no País o questionamen-
to de como fortalecer as agências reguladoras para que 
elas possam cumprir seu papel de regulação, e não o 
instrumento capturado pelos oligopólios.

Vou fazer algumas perguntas ao Presidente Fran-
cisco Padilha, que nos dá a honra de sua presença. 

A empresa Vivo detém hoje mais de 50% do mer-
cado de telefonia celular no Brasil. Essa concentração 
é permitida? Será que o  órgão que regula a competi-
ção no Brasil permite que uma empresa detenha 50% 
dos usuários de telefonia móvel?

Com a criação da Vivo, as empresas que com-
põem a joint venture tiveram de migrar do sistema 
SMC para o SMP. No entanto, tiveram o bônus da fu-
são, mas não querem obter o ônus de dar a opção de 
escolha ao usuário na ligação telefônica a distância, 
criando competição e preços melhores. Como a em-
presa explica o não-cumprimento de regras já no início 
de sua operação?

Com a fusão, existe uma grande escala. É possí-
vel que haja dispensa de empregados das empresas 
que foram fundidas? Haverá demissão de empregados 
com a nova empresa?

Como a Vivo vai resolver um grave problema 
trabalhista que existia nas empresas TCO, que era a 
utilização de estagiários e prestadores de serviço de 
maneira irregular? Boa parte do serviço prestado no 
call center ou em local de venda de serviço era opera-
do por estagiários ou por terceirizados, numa relação 
trabalhista não muito amparada por lei. A quantidade 
de empregados próprios era muito reduzida. A empresa 
valia-se mais de empregados terceirizados. 

Hoje, no mundo moderno, espera-se que as em-
presas tenham sua responsabilidade social. Como a 
Vivo pretende cumprir o papel que a sociedade espera, 
por exemplo, de inclusão digital? Como permitir o aces-
so da população carente à inclusão digital, papel que 
se espera de uma empresa com o porte da Vivo?

Tenho recebido em meu celular avisos de débito. 
Nem sempre o celular está comigo, às vezes encon-
tra-se com terceiros. Não seria interessante a empresa 
mandar o aviso de débito para a residência, a fim de 
que a própria pessoa seja notificada do débito, e não 
mandar a mensagem pelo celular? Pode  acontecer 
de esse consumidor ter o serviço bloqueado porque 
deixou o celular em casa ou com alguém e não foi avi-
sado. A regra manda que o consumidor seja avisado 
da existência do débito. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
manno) – A lei manda. Muito obrigado. 

Tem a palavra o Sr. Francisco Padinha, Presi-
dente da Vivo. 

O SR. FRANCISCO PADINHA – Segundo os nú-
meros da ANATEL, temos 48%, e não 50% das cotas 
do mercado de celulares, no Brasil, neste momento. 
Acho que isso não é uma ameaça em potencial. Se 
verificarmos na Europa, constataremos que várias em-
presas, principalmente aquelas que fluíram das áreas 
fixas, têm cotas de mercado superiores a 50% sem 
que haja perigo algum para a concorrência, até por-
que, dado que a concorrência nesses lugares é muito 
intensa, não há qualquer hipótese de se manter essa 
cota de mercado se não houver a mesma qualidade de 
serviços e os mesmos preços, ou, preferencialmente, 
preços melhores do que os da nossa concorrência. 

Uma questão de que muitas vezes não nos aper-
cebemos aqui é que o setor de celular não pode ser 
comparado com setores fixos em determinadas áreas, 
ou com o setor de energia em determinadas áreas, 
porque alguns locais, em termos de energia e outros 
setores, poderão ser quase considerados “pólos na-
turais”. Para nós do setor de celular, com o nível de 
competição que enfrentamos, as cotas do mercado 
mantêm-se estritamente por força da capacidade que 
temos de mantê-las de fato, com preços e serviços 
de qualidade, nunca por qualquer prática de abuso ou 
posição dominante. É impossível. Qualquer prática de 
abuso ou posição dominante leva os clientes a passa-
rem para a concorrência. O mercado é inteligente. As 
pessoas sabem das ofertas de que dispõem todo dia. 
Acho que não existe qualquer perigo.

Quanto à migração para o SMP, que significou 
um benefício, há possibilidade de juntar as operações 
em praticamente 6 meses. A partir de julho ou agosto 
deste ano isso já seria possível mesmo no SMC, por-
tanto no regime de concessão. Trata-se de um benefício 
disso. Há casos de algumas reservas com a empresa 
prestadora. Temos encarado essas reservas mais pela 
vertente da relação que temos com os nossos clientes 
do que do ponto de vista do nosso interesse específico, 
porque através do código de operação da prestadora 
vamos ter de juntar nossas áreas, sempre através de 
outra prestadora. Neste momento, temos um conjun-
to de tarifas em que VC1 é igual a VC2 e igual a VC3, 
portanto com tarifas mais baixas do que aquelas fixas 
que as operadoras de longa distância praticam. Parece 
muito difícil ultrapassar a situação sem que ela de fato 
se reflita para o usuário. Isso é grave. 

Temos mantido um diálogo com a ANATEL e 
nunca viemos a público mostrar essas discordâncias. 
Do lado do grupo da TELECOM e da Telefônica sem-

pre tivemos essa postura. Achamos que o debate so-
bre matérias específicas do setor devem ser feitas via 
agências respectivas, nunca via jornais e declarações 
públicas, e se o consumidor precisar um pouco mais 
essa questão é porque estamos no âmbito restrito de 
uma Comissão e nesta Câmara. 

Sugerimos à ANATEL que os clientes tenham a 
opção de escolher todas as prestadoras que quiserem, 
mas também a opção de não escolher, que é o que 
acontece em qualquer país do mundo. Posso escolher 
todas as prestadoras que quiser e não escolher, mas, 
sim, omitir. Quando eu me omito, conscientemente estou 
utilizando os serviços da operadora de celular. Qual é 
a razão de ser dessa sugestão? É porque temos uma 
infra-estrutura na qual investimos todo esse dinheiro 
durante muitos anos, e ela vai ficar subaproveitada. 
Quer dizer, não podemos utilizá-la. No caso específico 
da Vivo, essa questão é até mais premente, porque, de 
acordo com a legislação brasileira, pelo fato de haver 
um acionista que detém uma licença de longa distân-
cia, não podemos ter uma licença de longa distância 
dentro da Vivo. Portanto, vamos ter essa agravante. 
Como sabem, nos mercados bastante desenvolvidos 
– e não quer dizer que o brasileiro não seja -, na Eu-
ropa e nos Estados Unidos, qualquer cidadão pode ter 
uma licença de longa distância. Pede e monta a sua 
empresa. Se eu não espalhar infra-estrutura não vou 
ser competitivo, não terei qualquer possibilidade. Em 
Portugal qualquer pessoa pode obter uma licença de 
longa distância. As operadoras de celular todas têm 
licença de serviço fixo. Todas elas têm. Nós, como te-
mos essa limitação, sugerimos isso porque, a nosso 
ver, seria um aporte positivo para o usuário. O fato de 
poder utilizar outras e de outros utilizarem a nossa por 
omissão é o maior grau de liberdade. Quando voto, 
quero poder votar na pessoa A ou B, mas também te-
nho o direito de não votar em ninguém. 

Portanto, é isto: nunca mostramos nenhuma reser-
va em relação à escolha. Não é a liberdade de escolha 
que está em causa – estamos habituados a isso nos 
nossos países de origem -, mas sim a questão prá-
tica e a questão de poder, com vantagem, escolher, 
de preferência, entre esse celular ou outros. De fato, 
para ela não há longa distância, mas mobilidade na 
existência de fronteiras. 

A partir de agora, mesmo que eu habilite um apa-
relho de celular em São Paulo e Paulo Sérgio habilite 
outro na área de numeração ao lado, terei que escolher 
uma prestadora para ligar para ele, mesmo em áreas 
contíguas. Portanto, é verdade, vimos dizendo várias 
vezes, isso implica um negócio completamente diferen-
te, no negócio de celulares. De fato, é uma limitação 
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para a liberdade dos celulares até de competirem mais 
entre si e fazerem mais bandas de tarifas.

Não existe no mundo, o que não quer dizer que 
possa ser bom ou mau – não estou a classificar por 
essa vertente -, telefonia celular na sua área de licen-
ça que utilize toda a sua infra-estrutura e execute todo 
o trabalho que quer fazer, ou que os clientes podem 
usar e também não usar. Nossa reserva sempre foi 
em relação a isso. Por outro lado, há outras facilidades 
que hoje os celulares têm, como aquela de se receber 
uma chamada de uma pessoa e deixá-la na espera, 
onde é identificada. Basta clicarmos no send e nova-
mente estamos a chamar essa pessoa. Isso não vai 
ser mais possível, a não ser que as pessoas tenham 
habilitado os celulares nas mesmas zonas, na mesma 
área restrita e conhecida por numeração de telefonia 
fixa. Portanto, há um conjunto de facilidades e de ver-
dades em si do modelo do negócio que os celulares 
vão perder. É como se se atasse um cabo aos celu-
lares para ficarem presos à sua zona de numeração. 
Foi essa a discordância. 

Isso não tem a ver com aquele interesse egoísta 
e específico em termos de dinheiro, de receita. Tem a 
ver, sim, com tirar partido, como fazem todos os países 
do mundo, de facilidades, de mobilidades, de simpli-
cidades, de flexibilidades transmitidas pela telefonia 
celular. Não vai ser possível. Vamos ter que inventar 
outra forma de fazer. 

O Brasil será, de fato, o único país a adotar esse 
sistema na telefonia celular. É fato, e não estou a julgá-
lo com isso. Tenho a minha opinião, é claro. Não quero 
entrar em polêmica, muito menos nesta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
manno) – Obrigado, Presidente. Solicito aos próximos 
oradores um pouco mais de concisão para que possa-
mos ouvir todos os Deputados. 

Passo a palavra ao Deputado Rogério Teófilo. 
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO – De 

antemão, quero parabenizar o Presidente Deputado 
Celso Russomanno pela maneira como está condu-
zindo esta reunião, bem como o Deputado Davi Alco-
lumbre pela iniciativa. 

Serei breve. Não faço parte desta Comissão, 
mas lendo a revista Veja desta semana pude obser-
var alguns dados que me deixaram curioso. Vou fazer 
duas indagações simples, mas objetivas, uma delas 
em relação à parte produtiva do Brasil. No caso de fu-
são, como isso vai afetar diretamente a nossa cadeia 
produtiva? Parece-me que já existe uma preferência, 
manifestada pelos fornecedores estrangeiros. Como 
não tenho essa certeza, faço essa indagação. 

A Veja também traz um quadro comparativo dos 
aparelhos celulares, comprovando que a Vivo pratica 

preços diferentes nos Estados onde atua. Essa diferen-
ciação vai dar-se em todo País? Os usuários não serão 
tratados de maneira isonômica pela operadora? É o 
que diz a revista. Por outro lado, a população tem feito 
essa indagação aos Parlamentares. É importante para 
a Vivo, que já anuncia transparência, como o próprio 
nome diz – Vivo, viva -, esclarecer essa situação.

Solicito essas informações porque temos deba-
tido esse assunto no âmbito dos consumidores, mas 
temos notado  também uma preocupação dos Parla-
mentares com relação às nossas empresas, aos nossos 
fornecedores nacionais, quanto a, se essa preferência 
existe, de que maneira a Vivo poderá trabalhar com 
os fornecedores, e ainda quanto se o motivo é falta de 
capacidade tecnológica, a se a Vivo pode, dentro de 
um projeto a médio prazo, trabalhar mais com forne-
cedores brasileiros. 

Por fim, com relação a esses preços, já que a Vivo 
hoje é uma junção, é única, que justificativa dará a em-
presa a partir de agora quanto ao preço isonômico?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
manno) – Muito obrigado, Deputado Rogério Teófilo.

Com a palavra o Sr. Francisco Padinha. 
O SR. FRANCISCO PADINHA – Em relação aos 

fornecedores, sobre se manteremos os que foram es-
colhidos antes – praticamente todos – pelo Sistema 
TELEBRÁS, quero dizer que manteremos todos como 
estavam. No caso da Vivo, temos 5 fornecedores, todas 
empresas multinacionais baseadas no Brasil, que pro-
duzem aqui todos os seus produtos e tecnologia.

Concretamente, em relação a serviços, temos 
delegado praticamente tudo a empresas brasileiras; in-
clusive, toda a parte que tem a ver com a manutenção 
de sites é realizada por empresas brasileiras, mesmo 
o que está sendo desenvolvido na área de software. 
Aliás, a própria carga fiscal brasileira em relação a im-
portações não permitiria qualquer tipo de aproximação 
a esse nível.

Em relação a preços diferentes, antes de Carlos 
De La Rosa poder acrescentar um pouco mais, eu só 
gostaria de salientar que os preços diferentes a que 
o Deputado se reportou – R$ 199 em São Paulo e R$ 
99 no Rio de Janeiro -, devo dizer que R$ 199 já é um 
valor com elevadíssimo subsídio. Nós temos um sub-
sídio fortíssimo, produto da competitividade dos vários 
operadores. Para manter os R$ 99 reais no Rio de Ja-
neiro o subsídio ainda era mais forte, e a competição 
ainda foi maior. Nós temos, como todas as empresas 
– aliás, como a própria OI e a TIM -, de nos adaptar à 
competitividade específica de cada um dos mercados. 
Não se trata de uma questão de falta de isonomia, mas 
apenas de adaptação em relação ao mercado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russoman-
no) – Eu só quero fazer uma complementação, Sr. Fran-
cisco: essa questão que foi mencionada pelo Deputado 
diz respeito só à venda de aparelhos ou diz respeito 
também ao pagamento da prestação de serviços no 
dia-a-dia, ou seja, do valor do minuto cobrado?

O SR. FRANCISCO PADINHA – Eu não sei pre-
cisar exatamente agora os diferenciais. Penso que não 
existam, ou que não sejam muito grandes, mas talvez 
Gilson possa dizê-lo. Apenas uma questão importante: 
o diferencial de impostos entre os Estados também é 
muito grande, e a natureza dos impostos sobre os dife-
rentes produtos, por exemplo, se é Internet, ou se não 
é Internet, também é diferente. No Estado do Rio de 
Janeiro, por exemplo, foi de mais de 5%. A carga fiscal 
que hoje existe no Brasil sobre telecomunicações, eu 
penso, é um pouco recorde em termos mundiais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
manno) – Com a palavra o Sr. Carlos De La Rosa.

O SR. CARLOS DE LA ROSA – Sr. Presidente, 
na realidade, o Presidente esclareceu, mas eu gostaria 
de reforçar esse ponto, que é muito importante, porque 
o Sr. Deputado leu a revista Veja e imagino que tenha 
ficado arrepiado, achando que estávamos fazendo em 
São Paulo um negócio maravilhoso, mas não é bem 
assim. Como o Presidente comentou, o custo de um 
terminal está muito mais elevado do que o preço pelo 
qual o estamos vendendo. Por exemplo, se vendemos 
esse terminal no Rio a R$ 149 e em São Paulo a R$ 
199, V.Exa. pode pensar que estamos ganhando R$ 
50 em São Paulo, mas a realidade é que estamos per-
dendo menos em São Paulo do que no Rio, porque o 
terminal custa R$ 300. Quer dizer, subsidiamos para 
poder permitir ao usuário acessar os serviços de ce-
lular, diminuindo a variedade de entrada. Esse é um 
esforço que se faz sempre, que não é bem entendido, 
não é bem conhecido, redundando naquela confusão 
que a revista Veja publicou, achando que estávamos 
fazendo um negócio maravilhoso, quando na verdade 
temos conseguido entrar com 36 milhões de usuários 
no Brasil, atingindo no final deste ano um número de 
usuários maior em telefonia celular que em telefonia 
fixa, tendo em vista os subsídios que as operadoras 
nos dão, o que está estampado na conta de resultados 
de cada empresa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russoman-
no) – Com a palavra o Sr. Gilson Rondinelli Filho.

O SR. GILSON RONDINELLI FILHO – Bem, 
Deputado, como V.Exa. sabe, são várias empresas – o 
Presidente Francisco Padinha já fez remissão a isso -, e 
as tarifas ainda são por empresa. Obviamente há uma 
tendência de, ao longo do tempo, essas tarifas tende-
rem à unificação. Mas não posso, nesta intervenção, 

deixar de citar rapidamente o nobre Deputado Celso 
Russomanno, para lembrar o quanto já mudamos. Ser-
vi ao Sistema TELEBRÁS, já tenho mais de 30 anos 
em telecomunicações, e estou aqui, com muita honra, 
falando nesta Comissão, mas lembro-me de quando o 
Deputado Russomano , sempre portando o Código do 
Consumidor, veio conversar comigo – eu era o Superin-
tendente da Telefonia Celular em São Paulo – porque 
havia uma lista de 2 milhões e tantos de interessados. 
Perguntava-me S.Exa. se havíamos furado a fila. O 
mesmo ocorreu com Sérgio aqui em Brasília, e com 
Paulo César também. Enfim, quero registrar como a 
situação mudou: das milhões e milhões de pessoas 
que estavam na lista, hoje alcançamos o número de 
36 milhões de brasileiros falando em celulares. A tele-
fonia celular, não há dúvida, vai superar a telefonia fixa 
ainda este ano. Dentro do período que falta para findar 
o mandato dos senhores, teremos mais de 60 milhões 
de brasileiros falando pelo telefone celular.

O Deputado falou sobre a inclusão digital. Devo 
dizer que fundamos o Instituto Brasil Digital, que visa 
eliminar a exclusão digital. Hoje o telefone celular é um 
verdadeiro instrumento de inclusão social, objeto de 
desejo das minorias, das classes C e D. Com os pre-
ços aqui mencionados, certamente a telefonia móvel 
tende a penetrar cada vez mais nas classes menos 
favorecidas. 

Hoje o País tem pouco mais de 20% de den-
sidade telefônica, um alto índice, ainda com grande 
possibilidade de crescimento. São o Brasil, na oitava 
posição, e a China, que tem 1 bilhão e 300 milhões 
de habitantes, os 2 países com o maior potencial de 
crescimento entre os 10 maiores do ranking. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-

manno) – Passo a palavra ao Deputado Ronaldo Vas-
concellos.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS 
– Sr. Presidente, Srs. convidados, Srs. Deputados, em 
especial Deputado Davi, faço 2 considerações. Em 
primeiro lugar, não tenho nenhuma xenofobia. Nada 
tenho contra o capital estrangeiro. Pelo contrário, de-
fendo-o. Conheço os 2 países, Portugal e Espanha, e 
tenho admiração por ambos.

Em segundo lugar, vou reportar-me, como foi 
dito aqui, à questão da mídia. Sr. Presidente da Vivo, 
quando foi lançada a empresa, na condição de Parla-
mentar em sexto mandato, fiquei assustadíssimo. Eu 
“sapeava” – não sei como vocês chamam isso – pelos 
canais de televisão, mudava de canal a toda hora e 
sempre voltava à festa da Vivo. Enfim, as redes sem-
pre estavam veiculando a festa da Vivo. Eu já não 
estava entendendo coisa alguma; achava que a Vivo 
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estava viva demais para os interesses brasileiros. Sr. 
Presidente, com todo o respeito, sei que se trata de 
questão interna, de marketing, entre os senhores e a 
mídia, mas fiquei assustadíssimo e preocupadíssimo. 
Quero parabenizar o Deputado Davi, porque S.Exa. 
teve a oportunidade de trabalhar com essa questão. 
Eu não tive, até porque a Vivo não trabalha no meu 
Estado, que é Minas Gerais. Mas fiquei assustadíssi-
mo. Talvez possa até ter ficado com um pouquinho de 
inveja por não ter sido convidado para a festa, talvez 
a festa do ano. Se neste ano houver um concurso de 
lançamento de algum produto, pode ter certeza ab-
soluta de que a Vivo ficará em primeiro lugar, talvez 
como hors-concours. É uma questão que eu posso 
estar abordando de forma até engraçada, mas fiquei 
preocupado com a dimensão do lançamento da Vivo, 
que inclusive V.Exa. e alguns Deputados chamaram de 
“megalançamento”. Respeito a autonomia empresarial, 
é lógico, mas fiquei assustado.

Logo depois, ao folhear o Jornal da Tarde, de São 
Paulo, li que os senhores já estavam em primeiro lu-
gar na lista de reclamações. Pode ser que o nome da 
empresa tenha ficado na cabeça das pessoas. A Vivo 
veio, fez uma senhora festa, um senhor lançamento, 
houve publicidade, e em seguida as pessoas reclama-
ram, até porque estavam com o nome Vivo na cabeça. 
Eu indago a V.Sa. se o Jornal da Tarde ao qual tive 
acesso teve razão ou não de apontar a empresa Vivo 
como a líder de reclamações, inclusive suplantando a 
Telefônica, uma empresa que tem mais clientes e que 
está há mais tempo no mercado. A segunda indaga-
ção que faço é quanto a se não é uma temeridade a 
possibilidade de todo o poder decisório da Vivo ficar 
na cidade de São Paulo, em vez de se espalhar mais 
pelo Brasil. 

De qualquer maneira, como na expressão “morde 
e sopra”, eu queria soprar e dizer que os senhores es-
tão de parabéns por virem debater conosco de maneira 
aberta e democrática essa importante questão. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-

manno) – Passo a palavra ao Sr. Francisco Padinha, 
Presidente da Vivo.

O SR. FRANCISCO PADINHA – Quanto à di-
mensão da campanha, farei  um curto comentário. De 
fato, as marcas que substituímos são marcas que têm 
uma relação afetiva muito forte com os clientes. O gru-
po TELECOM  nunca mudou o nome; foram sempre 
nomes muito fortes – TELESP Celular, TELEBAHIA, 
CRT, Telefônica. Portanto, era uma operação que tinha 
mesmo de ser muito forte, e continua a ser forte; quiçá 
até tenha sido leve, porque não conseguimos convencer 
os acionistas de que poderíamos ser mais fortes. 

A campanha também foi veiculada há pouco tem-
po na Europa também, com o nome da VODAFONE. A 
preocupação é com que os valores que as marcas têm 
e essa relação afetiva sejam transferidos rapidamente 
para a nova marca. Portanto, não tivemos nenhuma 
pretensão de esmagar seja quem for com a campanha. 
Temos, sim, o receio de que não consigamos transmitir 
para a VIVO os valores que cada uma das marcas têm. 
A TCO também tem uma marca muito forte etc.

Em relação ao poder decisório, nesta primeira fase 
dividimos a própria diretoria entre Rio de Janeiro e São 
Paulo. Eu próprio estou às segundas e terças-feiras no 
Rio de Janeiro e às quartas, quintas e sextas-feiras em 
São Paulo. Somos 8 na diretoria; 4 de nós estão em 
sede física no Rio de Janeiro. A sede administrativa 
é em São Paulo, como é de conhecimento de todos, 
mas há uma sede física no Rio de Janeiro. Paulo, por 
exemplo, está aqui, Carlos De La Rosa também, e 
mais 2 elementos, inclusive o responsável pela área 
de clientes. O restante de nós está, portanto, em São 
Paulo. Dividimo-nos entre São Paulo e Rio precisa-
mente para evitar movimentações, e para que não se 
esvaziasse uma cidade em função da outra. 

Por outro lado, em todas as Capitais, como disse 
há pouco, temos as nossas direções regionais, também 
fortes. Não alteramos nada na TCO; Sérgio continua 
sediado também em Brasília, com a sua equipe.

Quanto ao primeiro lugar em reclamações, em 
São Paulo, houve uma fase específica em que isso 
aconteceu. Foram aproximadamente 26 queixas, ain-
da por responder. Não era essa, digamos, a situação 
que tínhamos antes. Devo dizer que é uma questão 
pontual, que tem a ver com o nosso sistema de aten-
dimento. Toda a parte de CRM apresentou algumas 
falhas nessa relação, mas em termos nacionais es-
tamos nessa posição – Elisa está com o documento 
-, segundo a última classificação feita pela ANATEL, 
em relação às reclamações. Aqui estão a VIVO Rio de 
Janeiro, VIVO São Paulo e VIVO Distrito Federal. Não 
vou mencionar, por uma questão de elegância, como 
é óbvio, o nome dos nossos concorrentes que estão 
acima na lista. De fato, em São Paulo verificou-se isso, 
com 26 cartas por responder, e pontualmente ficamos 
classificados em primeiro lugar em reclamações, o 
que nunca foi nossa tradição. Repito, foi uma situação 
meramente pontual.

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS 
– Sr. Presidente, dou-me por satisfeito. Parece-me que 
esse documento é publico. Eu gostaria de perguntar 
se V.Sa. poderia deixá-lo conosco.

O SR. FRANCISCO PADINHA – Obtivemos esse 
documento da ANATEL. Posso deixá-lo aqui, não há 
problema.
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O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS 
– Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Celso Russo-
manno) – Eu peço ao Deputado Ronaldo Vasconcellos 
que assuma a Presidência para que eu possa fazer 
algumas indagações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas-
concellos) – Com a palavra o Deputado Celso Russo-
manno, do PP de São Paulo.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores 
presentes, em primeiro lugar, nós Deputados ficamos 
muito felizes em tê-los na Comissão para explicar a 
formação do grupo VIVO, porque todos fomos colhidos 
de surpresa. Aliás, não posso dizer que fui colhido de 
surpresa, porque uma semana antes eu estava saben-
do dessa fusão, em razão de o meu celular em São 
Paulo ter sido clonado. A empresa ainda estava em 
processo de negociação para resolver o problema da 
clonagem do meu celular. Portanto, tive a oportunidade 
de conversar com o Sr. Gilson Rondinelli por telefone. 
Acabaram dizendo-me que a TIM não seria tão grande 
concorrente como se esperava, porque estava em for-
mação um aglomerado de empresas que iria concorrer 
no mercado diretamente com a TIM. 

À época, eu disse ao Sr. Gilson que a TELESP 
Celular corria um risco muito grande, porque havia um 
concorrente no mercado, que  inclusive esteve aqui 
na Câmara dos Deputados fazendo um trabalho de 
relacionamento e até oferecendo aparelhos celulares 
aos Deputados. Acho que todos devem recebido uma 
visita de representantes da TIM. Eles começavam um 
grande relacionamento junto ao Congresso Nacional, 
cedendo os aparelhos celulares aos Deputados para 
que usassem o sistema TIM. 

E, em relação a isso, quero acrescentar uma in-
formação, quanto à observação do Sr. Carlos sobre 
essa questão de vender aparelho celular no mercado 
a baixo preço. Em um primeiro momento, fui contrário 
a que as empresas de telefonia celular vendessem 
aparelhos a preço menor, até porque as pequenas 
lojas de todo o Brasil que entraram no mercado de 
celular faliram, porque evidentemente não podiam 
concorrer com as grandes empresas; ou se filiavam às 
empresas de telefonia celular para fazer essa venda 
diferenciada, com preço subsidiado do aparelho – ou 
do terminal, como é chamado tecnicamente -, ou fe-
chavam suas portas. 

Temos de ver também que essa é uma questão 
de mercado, que vai adaptando-se às novas regras e 
à tecnologia. Hoje em dia temos lojas que na verda-
de acabam representando as companhias celulares 

e vendem aparelhos de acordo com as promoções 
estabelecidas. 

Conheço bem esse mercado, porque fui proprie-
tário de uma assistência técnica Motorola. Nesse meio, 
nessa confusão, começaram a ser vendidos celulares 
a preços menores. Mas eu considero, Sr. Carlos, que 
essa é uma prática de mercado, ou seja, as compa-
nhias que vêm aí prestam serviços. O objetivo dessas 
companhias de telefonia não é vender aparelho, mas 
sim prestar serviço. Então, quando o aparelho chega 
até com custo zero ao consumidor é porque esse é um 
bom consumidor, que gasta razoavelmente bem todos 
os meses, portanto interessa àquela companhia fazer 
um contrato com esse consumidor para que ele seja 
fiel durante determinado prazo. 

Esse tipo de concorrência já existe no mundo há 
algum tempo, essa fidelidade, ou o preço mais baixo do 
terminal, enfim, uma série de vantagens e diferenciais 
para determinados consumidores – inclusive uns terão 
preços menores em relação ao minuto pago por outros 
– ocorre porque esses consomem muito mais. Então, 
eles terão privilégios no mercado. Isso nada mais é do 
que concorrência. Mas isso não me assusta, pois há 
outras operadoras no mercado.

Recentemente tivemos uma audiência pública 
para discutir a fusão entre a VARIG e a TAM. Aquele 
caso preocupou-me muito, porque elas vão ficar com 
70% do mercado, com monopólio. Ou seja, essas duas 
companhias vão dominar o mercado brasileiro de trans-
porte aéreo, em detrimento das menores. E ouvi aqui 
o Vice-Presidente da Gol dizer que não se importava 
com a fusão – mas a VASP, que já acompanhava de 
perto a fusão, estava muito preocupada – e naquela 
ocasião até deixei-o chateado quando disse que ele 
se mostrava inocente em relação ao que viria, porque 
nós, como foi citado pelo Deputado Davi Alcolum-
bre, fizemos outras audiências públicas para discutir 
fusões, e fomos testemunhas de que o mercado de 
creme dental, que vamos trazer novamente à discus-
são nesta Comissão, de baixo valor agregado, subiu 
seus preços em 200% depois da fusão. Ou seja, num 
primeiro momento diminuíram os preços, quebraram 
as pequenas empresas que produziam outro creme 
dental, para num segundo momento aumentarem-nos 
e dominarem o mercado.

Portanto, a questão da fusão preocupa-me, ainda 
mais quando vejo os gráficos da competitividade, pois 
48%, Presidente Francisco, é um número bem alto. Mais 
de 30% do mercado já começa a ser preocupante. Não 
que isso seja proibido. Não é, mas tem que ser sempre 
monitorado pelo Poder Público, tanto para evitar que o 
mercado deixe de existir como para que o consumidor 
final esteja protegido em relação à fusão.



01974 Quinta-feira 19 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2006

Acho até, diferentemente do que disse o Depu-
tado Ronaldo, que a entrada da VIVO no mercado foi 
tímida em relação à da TIM, que gastou um absurdo 
de publicidade, e, ao contrário do mostra essa publi-
cidade – inclusive já chamei a atenção da direção da 
TIM -, ainda não opera em todo o Brasil. Há uma quan-
tidade imensa de locais em que não opera, como por 
exemplo na maioria dos Municípios de São Paulo. Quer 
dizer, trata-se de propaganda sem veracidade. Com o 
passar do tempo vai operar, e acho até sadio que isso 
aconteça; à medida que houver mais competitividade, 
mais benefícios terá o consumidor, além de um merca-
do mais regular. Como disse o Presidente Francisco, 
a competitividade vai fazer o preço. Isso é importante 
para nós consumidores, sempre hipossuficientes em 
relação à estrutura de todas essas companhias.

Entramos em contato com o CADE para saber 
qual seria a sua postura. Vamos ouvi-lo mais para 
frente em relação a essa joint venture. Pelo que sei, o 
CADE ainda não tem opinião formada a esse respeito. 
Sei que vem monitorando a VIVO, assim como terá de 
monitorar os que entrarão em breve no mercado.

Como disse o Deputado Bittencourt, não tenho 
nada a opor quanto à atuação da VIVO no mercado. 
A concorrência é sadia e desejável. Quero que os in-
vestimentos venham para o Brasil. Agradeço, como 
se diz, a Portugal, à Espanha, enfim, a todos aqueles 
que quiserem investir neste País, que tem um futu-
ro brilhante, sem dúvida alguma, e uma quantidade 
imensa de consumidores. Sou favorável à universali-
zação, e batalho pelo direito de todos terem acesso à 
comunicação. Quero que isso aconteça, mas vou, sem 
dúvida alguma, monitorar sempre os mercados, para 
que o consumidor não seja lesado e para que exista 
a concorrência sadia.

Quero também, Sr. Presidente, apesar de o CADE 
ainda não ter opinião formada e a ANATEL não ser o 
fórum mais apropriado para opinar sobre isso, parabe-
nizar a VIVO pelas informações prestadas à Agência, 
porque sabemos que outras fusões foram feitas no 
Brasil sem que fossem passadas essas informações à 
ANATEL, no caso a agência reguladora, e ao CADE. É 
importante que todas as informações cheguem à Agên-
cia. Então, parabenizo a VIVO pela iniciativa, que vai 
evitar outros constrangimentos. É o caminho certo.

Vamos monitorar a expansão da telefonia celu-
lar, em relação não só à VIVO mas também às outras 
empresas. Temos de preservar o consumidor e a livre 
concorrência. A concorrência é boa para todos. Ela re-
gula o mercado e faz com que a empresa tenha von-
tade de prestar o melhor serviço, de ser mais compe-
titiva. Constantemente ela vai sendo motivada a fazer 
o melhor em benefício do consumidor. Se a empresa 

cresce, sem dúvida alguma busca o aperfeiçoamento, 
fazendo com que o consumidor receba a contrapartida, 
ou seja, melhor qualidade na prestação de serviço e 
no fornecimento do produto.

Quanto às reclamações, quero deixar claro, Pre-
sidente, que elas não são afetas só à ANATEL; órgãos 
de defesa do consumidor em todo o País recebem 
reclamações. A ANATEL, sim, tem descumprido seu 
papel. Quando foi criada, aprovada inclusive por esta 
Comissão, tinha, em primeiro lugar, o dever de fiscalizar 
a qualidade dos serviços em benefício dos consumi-
dores, e ela tem falhado muito em relação a isso. Por  
sinal, dentre as agências, a única que se sobressai um 
pouco na defesa do consumidor é a ANEEL. As outras 
têm falhado, e a nossa Comissão vem fiscalizando isso. 
Eu já havia feito este alerta – acho que o Dr. Gilson 
Rondinelli se lembra disso – à época da privatização 
das empresas, no sentido de que no mesmo segmento 
estavam pessoas que haviam operado nas teles, na 
EMBRATEL, no Ministério das Comunicações. Elas 
foram alocadas para essas companhias. Se elas se 
conhecem, conversam entre si e mantêm vínculo de 
amizade, fica muito difícil a fiscalização. 

Por outro lado, o Brasil toma o rumo certo em 
termos de como fazer, e acredito muito na concorrên-
cia. Espero que a Vivo seja feliz no seu empreendi-
mento, e que nós, cumprindo nosso dever de fiscali-
zar os atos do Poder Executivo, possamos continuar 
fiscalizando a ANATEL para que as coisas andem da 
forma correta.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas-

concellos) – A Presidência registra as palavras do 
Deputado Celso Russomanno. Quero apenas dizer, 
Deputado Celso, que não falei sobre a campanha pu-
blicitária, mas sobre a festa megalomaníaca, e acima 
de tudo a transmissão televisiva em canal aberto du-
rante tempos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas-
concellos) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Sr. 
Presidente, vou ter que me retirar. Estou sendo chama-
do no plenário, porque não registrei minha presença. 

Tomara o mercado funcione corretamente e que 
as suas regras sejam absolutas. Sabemos que há fa-
lhas; por isso, a presença do Estado, como órgão re-
gulador, é importante. 

Não obtive do Presidente Padinha resposta em 
relação ao trabalho. Sou Auditor Fiscal do Trabalho e 
detectei em algumas unidades da empresa uma relação 
de trabalho não muito correta, principalmente quanto 
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a estagiários. Eles trabalham como se fossem empre-
gados. Minha pergunta foi sobre se a VIVO, com essa 
nova imagem de empresa, vai corrigir essas distorções 
existentes nas relações de trabalho, e, mais ainda, se 
vai manter o quadro funcional, porque houve uma fusão, 
e geralmente quando isso ocorre há desmobilização 
de unidades e dispensa de trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas-
concellos) – Com a palavra o Dr. Francisco Padinha, 
Presidente da Vivo.

O SR. FRANCISCO PADINHA – De fato, tomei 
nota de todas as questões, mas não consegui respon-
der a todas, e uma delas tem a ver com as possíveis 
demissões. As únicas demissões que aconteceram até 
agora têm a ver estritamente com a racionalização de 
processos. Não atingimos 10% do total das pessoas. 
Um operador de celular nada tem a ver com o peso, 
digamos, do custo das pessoas, até porque elas são a 
parte integrante, principal de um operador de celular, 
e até por outra razão: se quisermos ser mais matemá-
ticos e mais frios, devo dizer que na VIVO os custos 
do pessoal não excedem 8% do total da estrutura e 
do custo da empresa. Portanto, mesmo que alguém 
pudesse imaginar que poderia diminuir 50% desses 
custos, o que é um absurdo, estaria apenas a diminuir 
4% do total dos custos da estrutura e dos custos da 
empresa, e não é por aí que iríamos agir. 

Não temos qualquer preocupação especial quanto 
à diminuição de pessoal. Não é sobre esses custos que 
esta diretoria, e parte dela está aqui, debruça-se todos 
os dias. Se houve algumas demissões – e houve de 
fato -, elas não têm tanto a ver com a fusão, mas com 
a racionalização do processo, com a troca de funções 
dentro da empresa, para regimes de out-sourcing. Não 
diminuirmos. Temos cerca de 7 mil empregados pró-
prios e talvez mais 7 mil diretamente ligados ao call 
center e a outras funções diretas. Estimativas dizem 
que seremos responsáveis por cerca de 50 mil empre-
gos diretos e indiretos em todo o Brasil, inclusive toda 
a parte de manufatura, de equipamento etc. Portanto, 
não é nossa preocupação demitir mais funcionários. 
Vou pedir, no entanto, a Sérgio Tavares que fale sobre 
a TCO, pois de fato não tenho conhecimento espe-
cífico. Nossa relação é ainda muito recente. Não sei 
exatamente a que nos estamos referindo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas-
concellos) – Dr. Sérgio Tavares, V.Sa. está com a pa-
lavra.

O SR. SÉRGIO ASSENÇO TAVARES DOS SAN-
TOS – Realmente, temos usado alguma mão-de-obra 
terceirizada, como têm feito todas as empresas. Temos 
uma infra-estrutura montada, e há uma empresa que 
opera nosso call center.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – Re-
feri-me ao fato de a empresa utilizar muitos estagiá-
rios.

O SR. SÉRGIO ASSENÇO TAVARES DOS SAN-
TOS – Não, no nosso call center não temos a figura 
do estagiário.

O  SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – 
Não, nos balcões, nos locais de venda, nos prédios da 
empresa, fazendo serviços administrativos.

O SR. SÉRGIO ASSENÇO TAVARES DOS SAN-
TOS – Aí temos estagiários. Eles estão em processo 
de formação. Realmente, temos privilegiado muito isso, 
por intermédio de parceria com o IEE.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – A 
quantidade de estagiários não supera até o número 
de empregados?

O SR. SÉRGIO ASSENÇO TAVARES DOS SAN-
TOS – Bom, teríamos que examinar.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – É 
bom examinar. Isso é fato.

O SR. SÉRGIO ASSENÇO TAVARES DOS SAN-
TOS – Temos estimulado muito a formação de esta-
giários.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE – A 
forma, talvez, de uma relação trabalhista correta seria 
o training, uma relação empregatícia formalizada, o 
treinamento, mas não o estágio, que serve exclusiva-
mente para complementar na prática o ensino teórico. 
Detectei, na época, na função de Auditor Fiscal do Tra-
balho, estagiários fazendo serviço de empregados. O 
estágio deve ser uma complementação curricular da 
escola, mas o estagiário trabalhava como operador de 
xerox, como entregador de carta, enfim, um trabalho 
cotidiano de empregado, substituindo mão-de-obra 
efetiva. Deve ser corrigida essa distorção.

O SR. SÉRGIO ASSENÇO TAVARES DOS SAN-
TOS – Realmente, teríamos de ver a figura do estagi-
ário dessa forma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas-
concellos) – Com a palavra o Dr. Francisco Padinha, 
Presidente da VIVO, para suas considerações finais.

O SR. FRANCISCO PADINHA – Em nome do 
grupo Portugal TELECOM, do grupo Telefónica Móviles 
e de toda a minha equipe, quero agradecer a V.Exas. 
a oportunidade de estar nesta Casa para podermos 
explicar nossos projeto. É um agradecimento sincero, 
não apenas circunstancial. Sempre estaremos dispo-
níveis para vir aqui explicar, no mais alto nível, tudo 
que esta Câmara entender necessário. Portanto, é da 
nossa parte sincero o agradecimento por nos terem 
dado esta oportunidade.

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas-
concellos) – Em nome desta Comissão, agradeço aos 
senhores a presença. Parabenizo também o Deputado 
Davi pela iniciativa. 

Não mais havendo quem queira fazer uso da pa-
lavra, vou encerrar a presente reunião de audiência 
pública, agradecendo aos expositores e aos demais 
convidados. Antes, porém, informo aos senhores mem-
bros desta Comissão que amanhã, dia 15 de maio, 
quinta-feira, neste plenário, às 10h, teremos reunião 
de audiência pública para apresentação dos resulta-
dos e deliberações do III Fórum Mundial da Água, re-
alizado em Kyoto, no Japão, em março de 2003, onde 
um dirigente brasileiro recebeu prêmio de reconheci-
mento nacional.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DE DEFESA  
DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

52ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 20ª Reunião (Ordinária de Audiência 
Pública), realizada em 15 de maio 2003

Às dez horas e doze minutos do dia quinze de 
maio de dois mil e três, no Plenário 8, Anexo II da Câ-
mara dos Deputados, sob a Presidência do Deputado 
Luciano Zica, reuniu-se a Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias em Reunião 
Ordinária de Audiência Pública, tendo como tema: 
“DISCUSSÃO SOBRE A CONTAMINAÇÃO QUÍMICA 
PROVOCADA PELA AGROQUÍMICA RAFARD S.A, 
PERTENCENTE AO GRUPO RODHIA, NO MUNICÍ-
PIO DE RAFARD – SÃO PAULO”. Tomaram assen-
to à mesa, na qualidade de expositores os Senhores 
HÉLIO CÉSAR NASCIMENTO UNGARI, Técnico da 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
– CETESB / SP; ALAÉRCIO SCARSO, Supervisor do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de 
Rafard / São Paulo; CARLOS BOCUY, Conselheiro, 
Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo – CONSEMA; IGOR VASSILIEFF, Médico 
Toxicologista; ERNESTO MOERI, Presidente da CSD 
– GEOKLOCK. Registraram presença os Senhores 
Deputados Givaldo Carimbão, Presidente, Nelson Bor-
nier, Júlio Lopes, e Luiz Alberto, Vice-Presidentes, César 
Medeiros, João Alfredo, Luciano Zica, Paes Landim, 
Ann Pontes, Luiz Bittencourt, Celso Russomanno, Ja-
nete Capiberibe, Sandro Matos, Júnior Betão e Davi 
Alcolumbre – membros titulares – Leonardo Montei-
ro, Marcelo Guimarães, Silas Brasileiro, Antônio Car-
los Mendes Thame, Sandes Júnior, Ronaldo Vascon-
cellos, Ricardo Izar, Dr. Rodolfo Pereira e Edson Duarte 
– membros suplentes. Deixaram de registrar presença 

os Senhores Deputados Anselmo, Fernando Gabeira, 
José Borba, Alex Canziani, Pastor Reinaldo, Ricarte 
de Freitas, Eduardo Campos, Sarney Filho e Renato 
Cozzolino. Como convidados registraram presença os 
Senhores Paulo Gomes e Márcia Rodrigues, Liderança 
do PSDB; Alessandra Morgado, Jornal de Piracicaba; 
João Carlos Silva, Assessor, Câmara dos Deputados; 
Rosemeiry Alves, Liderança do PFL; Rosa Helena, 
Liderança PPS; Renato Alonso, CETESB; Armando 
Júnior, Vice-Prefeito Rafard/SP; Luis de Dantana, Ve-
reador, Rafard/SP; e Simone Sabbag, Agência Nacio-
nal de Águas. Dando início aos trabalhos o Presidente 
declarou aberta a reunião passando a palavra aos ex-
positores para suas considerações iniciais. Findas as 
exposições, fez uso da palavra, na qualidade de autores 
dos requerimentos que solicitaram a presente reunião, 
os Deputados Luciano Zica e Antônio Carlos Mendes 
Thame. Concluídos os debates e não havendo mais 
quem desejasse fazer uso da palavra, o Presidente em 
Exercício, Deputado Luciano Zica, agradeceu a par-
ticipação de todos e declarou encerrada a reunião às 
doze horas. E para constar, eu, Aurenilton Araruna de 
Almeida, Secretário, lavrei a presente ATA que, depois 
de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente em 
Exercício, Deputado Luciano Zica, e encaminhada à 
publicação no Diário da Câmara dos Deputados, da 
qual farão parte integrante as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 
– Declaro aberta a presente reunião de audiência pú-
blica que tem como objetivo debater a provável conta-
minação química provocada pela Agroquímica Rafard 
S.A., pertencente ao Grupo Rhodia , no Município de 
Rafard, Estado de São Paulo. 

Os autores do requerimento para realização des-
ta reunião são os Deputados Luciano Zica e Antonio 
Carlos Mendes Thame. 

Convido para tomar assento à Mesa os Srs. Hé-
lio César Nascimento Ungari, técnico da Companhia 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB, 
Estado de São Paulo; Alaércio Scarso, Supervisor 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Municí-
pio de Rafard, Estado de São Paulo; Carlos Bocuhy, 
Conselheiro do Conselho Estadual do Meio Ambiente 
– CONSEMA, em São Paulo; Dr. Igor Vassilieff, médi-
co toxicologista; Ernesto Moeri, Presidente da CSD-
GEOKLOCK, representante do Sr. Walter Cirillo, Pre-
sidente da Rhodia do Brasil.

Foram também convidados a participar da pre-
sente reunião como expositores o Sr. Daniel Finki, Pro-
motor do Ministério Público do Estado de São Paulo, 
Coordenador de Urbanismo e Meio Ambiente, que co-
municou por telefone a impossibilidade de comparecer 
ao evento; a Sra. Sandra Cureau, Procuradora da 4ª 
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Câmara de Coordenação e Revisão – Meio Ambiente 
e Patrimônio Cultural, que enviou fax alegando impos-
sibilidade de comparecer a esta audiência pública, 
pois estará participando, em Recife, do II Seminário 
Internacional de Direito Ambiental e do I Congresso 
de Direito Ambiental da Amazônia.

Vou conceder a palavra os expositores. Antes, po-
rém, quebrando um pouco o protocolo, indago ao Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame se, na abertura dos 
trabalhos, deseja fazer uso da palavra. (Pausa.) 

Passo, então, a palavra, por até 10 minutos, aos 
expositores, solicitando que, no início da fala, se identi-
fiquem. Posteriormente, por 3 minutos, os Parlamenta-
res previamente inscritos poderão falar. Sempre serão 
facultadas, em qualquer caso, a réplica e a tréplica. 

A lista de inscrição encontra-se com o servidor 
desta Comissão, à disposição dos Sr. Deputados. 

Antes de passar a palavra aos Parlamentares, 
vamos ouvir os autores dos requerimentos. 

Para facilitar a transcrição deste debate, que está 
sendo gravado, solicito àqueles que desejarem fazer 
uso da palavra a gentileza de declinarem previamente 
seus nomes.

Passo a palavra ao primeiro expositor, o Sr. Hélio 
César Nascimento Ungari, técnico da Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB, do 
Estado de São Paulo, por até 10minutos.

O SR. HÉLIO CÉSAR NASCIMENTO HUNGARI 
– Bom-dia, senhores e senhoras. Obrigado pelo con-
vite. Sou gerente da CETESB/SP, Agência Ambiental 
de Campinas. 

A empresa Rhodia, instalada no Município de 
Rafard, é sucessora da Agroquímica Rafard, mais co-
nhecida perante a imprensa. Basicamente, duas de 
suas áreas foram utilizadas pela Rhodia . Uma delas 
está situada próximo à malha urbana de Rafard, na 
Avenida São Bernardo; a outra, no Sítio São Bernar-
do, onde foram depositados resíduos provenientes de 
sua produção. 

Vou fazer um breve relato, porque o tempo para 
exposição é muito curto. Depois , responderei as per-
guntas mais específicas. 

A empresa iniciou suas atividades por volta de 
1975, como Agroquímica Rafard, dedicando-se à pro-
dução de furfural, a partir do bagaço de cana. Em 
1990, paralisou suas atividades no local. Em virtude 
dessa paralisação, a CETESB solicitou investigação 
e limpeza da área, pois os efluentes gerados eram 
dispostos em lagoas em todo o site e adjacências da 
empresa, e o bagaço, como disse anteriormente, no 
Sítio São Bernardo. 

Os dados, encaminhados em 1990, foram com-
plementados ao longo de alguns anos, à medida que 

a CETESB os solicitava da Rhodia . Em 1999, foi con-
cluída a remoção dos resíduos do Sítio São Bernardo 
e apresentado em seguida um plano de ação para as 
duas áreas: do site e do Sítio São Bernardo.

Só para ilustrar um pouco os fatos, na produção 
de furfural foram gerados efluentes líquidos. Basica-
mente, a parte sólida era o bagaço de cana hidroli-
sado, encaminhado ao Sítio São Bernardo. Levanta-
mento realizado indicou cerca de 420 mil toneladas de 
bagaço nesse local.

Durante o período de funcionamento da empresa, 
a CETESB cumpriu seu papel institucional, qual seja, 
fiscalizar e monitorar a área – tanto os poços existentes 
como os corpos d’água da vizinhança, além do poço 
de abastecimento público de Rafard. Algumas dessas 
inspeções acarretaram sanção à empresa devido a ir-
regularidades constatadas.

Após o encerramento das atividades, a CETESB 
analisou os documentos solicitados. Além disso, foram 
realizadas algumas inspeções no local para verificar 
a situação. Para obter os dados apresentados ao lon-
go do ano, basicamente até termos o plano de ação, 
proposto em definitivo em 1999 e complementado em 
2000, houve monitoramento, por parte da empresa, 
dos 3 locais citados anteriormente, tanto dos poços 
construídos para tal fim quanto do poço dos corpos 
d’água da vizinhança.

De fato, o monitoramento confirmou a contami-
nação daquela área. Por outro lado, para nossa tran-
qüilidade, constatou-se que os poços de abastecimen-
to público não apresentavam comprometimento pela 
poluição causada.

De 1992 a 2001, esses estudos elaborados pela 
empresa foram acompanhados pela CETESB. 

Em novembro de 2001, a empresa solicitou a 
exclusão do Sítio São Bernardo do cadastro da CE-
TESB como área contaminada, pois entendia que ela 
havia sido recuperada. Esse pedido foi analisado pela 
CETESB. 

Vou entrar agora nos detalhes.
Em princípio, estava agendada a presença do 

Ministério Público de São Paulo. Vou falar rapidamente 
sobre a ação civil existente na Comarca de Capivari, 
que se refere exclusivamente ao Sítio São Bernardo, 
cuja inicial trata de degradação de área permanente. 
A perícia realizada concluiu que a área estava apta 
para uso agrícola e que a área de preservação havia 
sido recuperada. 

O documento apresentado pela Rhodia já foi 
analisado pela CETESB. Chegamos às seguintes con-
clusões.

(Intervenção inaudível.)
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O SR. HÉLIO CÉSAR NASCIMENTO UNGARI 
– Sim, contra a empresa.

Em relação ao Sítio São Bernardo, precisare-
mos de algumas complementações para responder ao 
pedido feito em novembro de 2001 sobre a exclusão 
daquela área como área contaminada. Primeiro, am-
pliação da rede de monitoramento existente no Sítio 
São Bernardo, principalmente a área fora dos limites 
de propriedade; segundo, nova campanha de monito-
ração, tanto dos poços existentes como dos poços a 
serem construídos e das águas superficiais. 

Para tranqüilidade da população de Rafard, ape-
sar de já ter sido feita uma campanha, também seria 
interessante outra amostragem dos poços de abaste-
cimento público. Após, vamos complementar a análise 
e entregar nossa manifestação à empresa. 

Nos autos, há registros de que houve remoção 
de todos os resíduos no sítio. Pedimos a confirmação 
por novas amostragens de solo de toda a área.

Já no site da empresa, próximo à malha urbana, 
também concluímos a análise do estudo apresentado. 
Há necessidade, primeiro, de nova investigação da área 
externa. Atualmente, essa área é limitada. Precisamos 
investigar uma parte dela que, no passado, era maior. 
Não há informação sobre essa área. Necessitamos de 
instalações de poços a jusante para ter certeza da li-
mitação da pluma, que, em princípio, no estudo, ficava 
restrita à área interna. 

Entendemos, em virtude da proposta feita – ate-
nuação natural à remediação proposta -, que isso irá 
demandar tempo longo. Mantida a proposta, solicita-
remos a implementação de algumas medidas para 
agilizar o processo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 
– V.Sa. tem mais 2 minutos.

O SR. HÉLIO CÉSAR NASCIMENTO UNGARI 
– Vou finalizar a exposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 
– Obrigado.

O SR. HÉLIO CÉSAR NASCIMENTO UNGARI 
– Por fim, é preciso desenvolver um estudo em que 
se analise o risco do local. Essa análise de risco não 
pode se limitar somente às atuais instalações. Após 
a investigação da área adjacente, teremos de acoplar 
as duas áreas.

Tentamos fornecer uma visualização do local. 
Aqui temos o antigo site. Nesse ponto estavam as la-
goas. Elas foram aterradas. Em cima, há uma vegeta-
ção de leucena.

Temos aqui  a área que chamo de adjacente, tam-
bém utilizada para infiltrar aqueles efluentes líquidos. 
Ao lado, um cemitério. 

Na próxima imagem, os senhores podem ter uma 
visão da malha.

Na outra vista, a malha urbana de Rafard. Nesse 
bico, volto a repetir, estavam as lagoas de infiltração. A 
área adjacente a que me refiro é essa aqui.

A última foto mostra o Sítio São Bernardo, ba-
sicamente essa parte em que houve a remoção dos 
resíduos. A mata ciliar que os senhores estão vendo 
aqui foi objeto da ação civil da degradação de área 
permanente. Ela foi recuperada, como atesta o laudo 
pericial.

Expus muito rapidamente, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 

– Se for necessário mais tempo para perfeito escla-
recimento, podemos prorrogar a sua exposição um 
pouco mais.

O SR. HÉLIO CÉSAR NASCIMENTO UNGARI 
– Prefiro responder especificamente as perguntas que 
serão feitas. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 
– Muito obrigado, Sr. Hélio César Ungari. 

Passo a palavra ao Sr. Alaércio Scarso, Supervi-
sor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rafard, 
São Paulo, por até 10 minutos.

O SR. ALAÉRCIO SCARSO – Bom-dia a to-
dos. 

Agradeço-lhes, na pessoa do Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame, o convite para participar des-
ta reunião. 

Na condição de Supervisor do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto do Município de Rafard, tenho de 
falar da importância da água de nossa cidade. Desde 
1986 tomo conta desse departamento. E com muito 
mais força após a eleição do Prefeito Antonio Carlos 
Cerezer, que me deu autonomia para não deixar faltar 
água de boa qualidade para o nosso povo.

Apesar de todo o respeito que tenho pela im-
prensa escrita, falada e televisionada, afirmo que ela 
machucou o coração do povo rafardense e o coitado 
do chefe daquele departamento. Rafard é conhecida 
como cidade-coração, com toda razão. Eu sabia que 
a sua água era melhor do que a de todos os Municí-
pios vizinhos da nossa região, até porque são 7 poços 
semi-artesianos. É água de boa qualidade, como ficou 
constatado nos laudos que estão à disposição de to-
dos – já tiramos cópia para os senhores. Esses laudos 
foram feitos pela empresa Tasca , pelo Laboratório Bio-
agri, da cidade de Piracicaba, e pela CETESB, de São 
Paulo. Em todos eles foram dados como negativos os 
exames dos locais em que a imprensa dizia que havia 
furfural, fenol e alguns outros resíduos. Então, a quali-
dade da água do nosso Município é boa. 
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Seria necessário que a mesma imprensa que 
denegriu a imagem do nosso Município fosse até lá 
agora e dissesse: “O Alaércio e o Nê Cerezer estão 
de parabéns pelo tratamento da água”.

Era o que eu tinha para dizer aos senhores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 

– Sr. Alaércio, muito obrigado pela compreensão quan-
to ao limite de tempo.

Passo a palavra ao Sr. Carlos Bocuhy, do Conse-
lho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA, de São 
Paulo, que disporá de 10 minutos – com tolerância, 
caso seja necessário. 

O SR. CARLOS BOCUHY – Bom-dia a todos.
Quero agradecer-lhes o convite e parabenizá-los 

pela iniciativa deste debate sobre questão específica 
de contaminação numa cidade do interior do Estado 
de São Paulo, mas que retrata também o despreparo 
do nosso País para enfrentar essas situações. Trata-se 
de verdadeiro campo minado, legado de um passado 
sem nenhum critério para a industrialização. Muitas  in-
dústrias não seguiram no Brasil os mesmos preceitos 
adotados em seus países de origem. Adotaram, sim, 
um padrão de duplo comportamento, o que considero 
absolutamente antiético.

Outro aspecto, mencionado até pelo represen-
tante do Município de Rafard, é o despreparo da so-
ciedade para lidar com esses episódios. Não estamos 
tratando especificamente da qualidade da água, mas 
de ameaça silenciosa, como um campo minado que 
se estende por regiões industrializadas e que pode 
explodir a qualquer momento sobre a população ou 
prejudicar lentamente a saúde das pessoas. Temos 
de estar preparados para isso, principalmente imple-
mentando 2 princípios. 

O primeiro deles diz respeito à informação da so-
ciedade. Nesse sentido o papel da imprensa tem sido 
fundamental. Quero parabenizar de público o Jornal de 
Piracicaba pelo excelente trabalho de pesquisa sobre 
o assunto e por trazer o alerta para a sociedade e para 
a comunidade. Não se trata de questão pessoal, mas 
de cautela, para que essa área seja descontaminada. 
Em especial, quero parabenizar a jornalista Alessan-
dra, pelo excelente trabalho de investigação.

O segundo se refere à política nacional de segu-
rança química, de que o Brasil necessita para enfrentar 
essas situações. Pretendemos encaminhar essas ques-
tões daqui por diante. O fim desse túnel é uma política 
nacional de segurança química. Se não conseguirmos 
aprovar, por intermédio dos Parlamentares e de uma 
frente parlamentar suprapartidária, um projeto de lei 
abrangente, que permita à sociedade enfrentar esses 
casos, vamos continuar como bombeiros, apagando 
incêndios localizados. 

Na verdade, isso ocorre por falta de normatização, 
desde a disposição de resíduos até a implementação 
de normas e de parâmetros relacionados à saúde pú-
blica, como contaminantes presentes no sangue das 
pessoas. As normas brasileiras estão subdimensiona-
das. O Dr. Igor Vassilieff, especialista na área, vai poder 
muito bem versar sobre esse aspecto.

Quero também dizer que Rafard representa, no 
universo das áreas contaminadas, aquilo que não foi 
solucionado por omissão, por inépcia, por inexperiên-
cia e por uma série de fatores que envolvem diversas 
instituições que deveriam cuidar da questão. Uma delas 
é o órgão ambiental paulista, a CETESB, Companhia 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado 
de São Paulo, que durante muito tempo aceitou os 
laudos ou aquilo que era apresentado pela empresa 
– ou seja, pelo próprio poluidor. 

Não estou inferindo que o poluidor ou a empre-
sa que ali se instalou tenha agido de má-fé, mas essa 
metodologia de automonitoramento adotada pela CE-
TESB é absolutamente questionável, porque permite 
ao réu apresentar um laudo. Se esse laudo for feito de 
má-fé ou se for malfeito, a sociedade ficará refém do 
poluidor no processo de desregulamentação, quando 
se poluiu, e continuará refém por falta de uma agência 
de controle ambiental eficiente que venha a praticar 
auditoria independente e que permita à sociedade 
acesso à informação.

Só agora a CETESB vem a público afirmar que 
vai pedir o monitoramento externo do site da empre-
sa. Ora, isso é básico! Sabemos que, se fizermos uma 
prospecção apenas do interior do site da empresa, 
vamos dizer que a contaminação se localiza ali. Só 
vamos saber se está fora se essa campanha de mo-
nitoramento for realizada fora. Isso deveria ter sido 
realizado há 10 anos e não foi.

Outra grande discussão se relaciona à prática 
que vem sendo adotada pelos poluidores. Afirma-se 
que a contaminação ocorre no interior da propriedade 
da empresa. É preciso ter muito claro que a água sub-
terrânea é um bem da União, do povo. Não importa se 
está ou não no interior do site de qualquer empresa. A 
água caminha, é dinâmica. A pluma de contaminação 
expande-se pela região. Portanto, não há segurança, 
quando se diz que a contaminação se encontra dentro 
do site da empresa.

Tanto  a empresa quanto a CETESB têm conhe-
cimento técnico. Nesse processo, eu diria que houve 
negligência e incompetência, porque o poluidor sabe 
o que fazer nesses casos.

É preciso fazer o acompanhamento desse proces-
so. Qual é, além do órgão ambiental, o mecanismo de 
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que a sociedade dispõe para que o processo caminhe 
satisfatoriamente? O Ministério Público Estadual. 

Temos de considerar que o promotor público do 
Município não tinha preparo nem assessoria suficien-
tes para lidar com a situação. Na proposta de remedia-
ção, apresentada em 1996, a recomposição de uma 
mata ciliar foi a única exigência do Ministério Público 
no caso. Do ponto de vista ambiental, para quem tra-
balha com segurança química e pensa na possibilida-
de de os contaminantes atingirem as comunidades, 
estamos admitindo uma vitrine ambiental apenas, 
que seria uma revegetação. Ela é necessária, é claro, 
mas não é suficiente para acabar com esse episódio 
de contaminação.

É preciso também dimensionar quais os eixos de 
contaminação do Estado de São Paulo. 

Cito alguns eixos, como o de Tamanduateí, na 
Região Metropolitana de São Paulo, em que houve in-
dustrialização acentuada e nunca o passivo ambiental 
foi devidamente levantado. 

Precisamos de uma agência de controle ambiental 
corajosa, que não tenha receio de dizer que tais e tais 
propriedades ou áreas estão sob suspeita ou de ser 
processada por perdas e danos dos proprietários. 

Ora, o dever da agência de controle ambiental é 
transmitir a necessária segurança à sociedade. Se a 
sociedade não puder contar com a Secretaria do Meio 
Ambiente de São Paulo e com a agência de controle 
ambiental, vamos ter de repensar o passo do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA e recorrer à 
União, como já fizemos no passado, pedindo sua in-
tervenção, quando existirem sinais de inépcia. Afinal 
de contas, o Sistema Estadual de Meio Ambiente é 
uma outorga da União. O poder é concorrente, mas, 
se ele não funciona, certamente temos de solicitar a 
intervenção da União.

Nesse caso, creio que a Rhodia deveria arcar 
imediatamente com a remediação do site. É inadmis-
sível que ela aponte como metodologia para tratar da 
situação algo apresentado como no impact – esperar 
que a área seja descontaminada apenas por atenu-
ação natural. 

Isso é inaceitável, levando-se em consideração 
que o aqüífero ali está presente, que a pluma caminha 
e pode representar algum risco à comunidade. Quem 
pode dizer que não há risco em relação a algum poço 
na região? Quem pode dizer que essa pluma não está 
interferindo numa plantação, numa horta? Mesmo que 
não usem a água subterrânea, algumas pessoas con-
somem hortaliças e plantas muito próximas àquela 
área. Essa cautela, na minha opinião, é absolutamen-
te necessária.

Em relação aos laudos apresentados pelos po-
luidores, quero chamar a atenção para a seguinte 
questão: as empresas de consultoria têm, quase que 
invariavelmente, feito os levantamentos dentro dos 
sites das empresas e atestado que a contaminação 
encontra-se ali. Ora, se você monitora apenas dentro 
do site, é ali que vai constatar o problema. É preciso 
que, nessas questões de contaminação, as campanhas 
de monitoramento sejam feitas em toda a área. Assim, 
vamos perceber que a contaminação se expandiu. É o 
caso da Shell da Vila Carioca, da Shell de Paulínia e 
de outras situações em que o poluidor apresenta um 
laudo, que depois é contestado pelo Ministério Público. 
E no futuro descobrimos que realmente a contamina-
ção extrapolou os muros da propriedade.

Essa metodologia adotada pelo órgão ambiental, 
de automonitoramento, deve ser revista a bem da saúde 
pública e da segurança da população, principalmente 
considerando-se o princípio da precaução expresso 
em nossa Constituição.

  Para encerrar, quanto à contaminação, a inun-
dações e à segurança de comunidades, as meias me-
didas passam para a sociedade um falso sentimento 
de segurança. Parece-me que o ponto mais perigoso 
no processo é quando um falso sentimento de segu-
rança é passado e a comunidade como um todo dei-
xa de se acautelar, como faria se tivesse suspeita de 
contaminação. 

Então, não podemos passar para a sociedade 
esse falso sentimento de segurança. Quero fazer esse 
alerta ao representante de Rafard, com todo respeito, 
porque sei que ele cuida muito bem da água do Mu-
nicípio. Porém, quando há contaminação por perto, 
é preciso manter monitoramento constante, a fim de 
que se passe segurança de fato para a sociedade. 
Não podemos passar essa falsa segurança, que re-
almente não vai ao encontro de uma política nacional 
de segurança química.

Aproveito para fazer um apelo aos Deputados 
Luciano Zica e Antonio Carlos Mendes Thame, no sen-
tido de que se envolvam com esta questão clemente 
no Brasil: a elaboração de uma política nacional de 
segurança química.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 

– Obrigado, Dr. Bocuhy.
Antes de passar a palavra ao próximo expositor, 

Prof. Igor Vassilieff, agradeço aos Deputados Lobbe 
Neto e Leonardo Monteiro, de Minas Gerais, a pre-
sença. 

Justifico também para os nossos expositores a 
baixa presença de Parlamentares a esta reunião, pelo 
fato de haver sido convocada sessão extraordinária para 
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esta manhã, na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação, para debater a constitucionalidade das 
reformas propostas pelo Governo. 

Lembro que esta audiência está sendo gravada, 
constará dos Anais da Casa e estará à disposição dos 
Deputados. Portanto, a baixa presença de Parlamenta-
res não desqualifica a exposição de V.Sas. e a própria 
atuação da Comissão.

Passo a palavra ao Prof. Igor Vassilieff para que, 
em 10 minutos, com uma pequena tolerância, faça 
sua exposição.

O SR. IGOR VASSILIEFF – Agradeço o convite 
para participar desta audiência. 

Como todos sabem, luto pela saúde da popula-
ção. Parece que nos lugares onde há encrenca química 
há um chamariz. E a imprensa sempre me liga, per-
guntando: “Estourou isso. O que esse produto quími-
co provoca nas pessoas?”. Onde quer que eu esteja, 
tenho de dar uma resposta.

Quem me fez a primeira consulta foi uma jor-
nalista, que me perguntou: “O que o furfural faz na 
saúde humana?”. Respondi: “Se um indivíduo estiver 
trabalhando em um ambiente em que há a presença 
do furfural, pode ter irritação nos olhos, na pele e no 
sistema respiratório, caso esteja em contato direto 
com esse agente químico. Na realidade, o furfural é 
um aldeído e exerce o papel de inseticida, fungicida e 
germicida. Infelizmente, esses componentes aldeídicos 
agridem a nossa saúde. Se o indivíduo insistir em ficar 
na presença desse agente, terá uma dor de cabeça 
intensa. Isso é fácil de entender, porque o irritante é 
absorvido tanto pela pele como pelo pulmão, cai na 
corrente sangüínea e se distribui pelos nossos órgãos, 
atingindo nossas células nervosas. Como irritante de 
células nervosas, ele produz o que se chama de edema 
e, conseqüentemente, a dor de cabeça. Com o pas-
sar do tempo, persistindo na presença desse compo-
nente, o indivíduo terá as famosas dermatites de pele 
e, posteriormente, tontura, náusea, diarréia, diurese, 
hipertemia, aumento da temperatura corpórea, até 
depressão. Muitos  não conseguem entender, porque 
não têm o conhecimento que temos da área biológica, 
que inúmeros quadros depressivos que têm aparecido 
ultimamente se relacionam com produtos químicos. Há 
vários exemplos em nosso País. 

Há 2 ou 3 anos, na Região Sul, tivemos o caso 
do pessoal que trabalhava com tabaco e usava como 
fungicida o fosfeto de alumínio. Houve grande núme-
ro de suicídios entre a população trabalhadora. Esse 
produto químico leva a um quadro depressivo. Como 
conseqüência final – e não vamos exagerar -, houve 
vários suicídios involuntários, decorrentes de exposi-
ção química.

Há outra preocupação não-alarmista. Não conhe-
ço a área, não examinei ninguém que vive nas proxi-
midades dessa indústria. Parece que ela não funciona 
mais no local. Ocorre que a SABESC verificou também 
a presença de ácido sulfúrico e não só de furfural. Há 
a possibilidade de haver no ambiente uma reação quí-
mica e de se cortar o grupo aldeídico ou alcóolico do 
furfural, transformando-o na sua molécula de origem, 
o furan, descrito nos compêndios químicos como subs-
tância cancerígena. Então, temos de nos preocupar 
com isso e procurar fazer uma avaliação melhor do 
próprio ambiente.

Como disse o Dr. Carlos, devemos sair do site e, 
pelo menos num raio de mil metros ou de 1 quilômetro, 
procurar pesquisar os depósitos das indústrias quími-
cas nessas áreas. Evidentemente, no site, ninguém 
está morando em cima. Mas nas áreas circunvizinhas 
pode haver também a presença de pessoas. É preciso 
fazer uma avaliação nessas áreas.

Disseram que aquilo não foi comunicado e que 
a SABESC não apresentou outros dados. Mas afirma-
ram também que, além do fenol, citado na avaliação da 
água, foi constatada, segundo a mesma jornalista, a 
presença de metais pesados nessa estrutura, inclusive 
de manganês. Nosso organismo também utiliza o man-
ganês, mas em pequenas quantidades. A utilização de 
valores maiores pode causar alterações neurológicas 
importantes. Sabemos que o nosso organismo, depen-
dendo da quantidade de manganês absorvido, pode 
desenvolver um quadro de sintomatologia semelhante 
ao do Mal de Parkinson. No passado, quando Parkin-
son descreveu a sintomatologia dessa doença, não se 
preocupou com a absorção de produtos químicos. Ele 
descreveu o quadro, os mecanismos dopaminérgicos 
no nosso núcleo cerúleo, no nosso núcleo nigro, no 
nosso cérebro, que trazem esta característica: sentir 
tremores periféricos, andar caindo para a frente. E, na 
fase terminal do Parkinson, todo mundo sabe, o indiví-
duo acaba entrevado numa cama até o óbito.

Está escrito que o manganês provoca um quadro 
semelhante, porque também atua nos nossos media-
dores químicos, assim como o excesso de ferro. Se o 
indivíduo está com anemia, toma ferro. Mas, cuidado, 
senhores! Podemos induzir outras fisiopatologias, exa-
gerando nos próprios medicamentos. Precisamos ter 
critérios. No caso de metalúrgicos expostos ao excesso 
ao ferro, podem-se gerar quadros semelhantes ao do 
Mal de Parkinson. Hoje são descritos como mecanis-
mos muito parecidos. 

Outra preocupação que se tem é com o manganês 
encontrado na indústria agroquímica. Alguns fungicidas 
– dietil, carbamatos – têm pontes orgânicas ligadas com 
metais pesados. Um deles é o próprio manganês. Não 
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sei se a empresa fazia isso ou não. Não estou discutin-
do essa questão, mas foi levantada essa possibilidade. 
Temos de pensar de onde vem essa idéia e saber se 
existe ou não esse manganês. Além  disso, também 
pode haver alterações na bainha de mielina dos nossos 
nervos periféricos, inclusive com indutores de dores 
periféricas, dos nervos que acompanham as nossas 
costelas, do nervo oftálmico que acompanha a nossa 
testa, com quadros terríveis de dores periféricas pelo 
excesso do manganês. 

Posso esclarecer dúvidas relacionadas a produtos 
químicos e a alterações produzidas no organismo. Há 
algum tempo venho batalhando para tentar modificar 
a nossa legislação. Fiz 35 anos de toxicologia. Iniciei 
minha carreira universitária na UNESP, Universidade 
Estadual Paulista, e me aposentei no cargo máximo 
de professor titular. Mas sempre trabalhei no ambula-
tório, com pessoas. 

Além do conhecimento teórico, a prática tem-me 
mostrado muitas coisas, inclusive os furos na interpreta-
ção de valores da nossa legislação, no que diz respeito 
ao trabalhador ocupacional. A clínica é que decide. Se 
a pessoa tem tremores, temos de descobrir o porquê. 
Não adianta alguém dizer que o paciente tem no seu 
organismo 10 microgramas de chumbo, quando, na 
verdade, tem 60 microgramas. Se ela apresenta esse 
tremor, já é uma alteração da sua saúde.

Outro aspecto: nossas tabelas expõem valores 
pontuais, mas, na prática, o indivíduo não está exposto 
a um produto químico na indústria ou no campo. Se 
observarmos um agricultor...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 
– Dr. Igor, mais 2 minutos.

O SR. IGOR VASSILIEFF – ...um plantador de 
tomate, verificaremos que ele usa, no mesmo dia, 25 
produtos diferentes. Portanto, não podemos analisar 
somente um produto, mas a associação entre eles, o 
sinergismo. Se pegarmos uma tabela e analisarmos 
apenas um produto, obviamente daremos a ele uma 
nota baixa, diferentemente de uma mistura e sua res-
posta sinérgica. Portanto, temos de pensar bem ao 
propor tais mudanças. Temos de saber avaliar para con-
seguir os equipamentos apropriados, em benefício da 
saúde do nosso povo. Sempre digo que o trabalhador 
quer trabalhar, mas, estando doente, não vai conse-
guir produzir. Eu mesmo, se acordasse hoje com dor 
de cabeça, possivelmente não estaria aqui com essa 
disposição para trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 
– Obrigado, Prof. Igor Vassilieff.

Passo a palavra, por 10 minutos, com a costu-
meira tolerância, ao Sr. Ernesto Moeri, Presidente da 

CSD – GEOKLOCK, representante do Presidente da 
Rhodia.

O SR. ERNESTO MOERI – Srs. Deputados, se-
nhoras e senhores, é com muito prazer que venho a 
esta Casa, representando a Rhodia, para falar como 
técnico sobre os trabalhos desenvolvidos, nos últimos 
10 anos, na Agroquímica Rafard. 

Desde 1986 presido uma empresa de consultoria 
totalmente neutra e que trabalha para a maioria das 
grandes e médias empresas no Brasil.

A alocação já foi mostrada pelo Sr. Ungari, da 
CETESB. É interessante ver que a área onde está 
localizada a indústria foi totalmente ocupada à época 
por plantação de cana, e ainda hoje é contornada, de 
um lado, por esse mesmo tipo de plantação. Isso não 
é coincidência, porque a indústria usou o bagaço de 
cana como matéria-prima para o furfural produzido. 

Um histórico também foi rapidamente mostrado. 
Se levarmos em conta o monitoramento e a investi-
gação, verificaremos o seguinte: de 1974 até 1990, 
produção de furfural; de 1990 a 1996, primeiras inves-
tigações de monitoramento das águas subterrâneas 
feitas pela própria empresa; a partir de 1997, início 
de investigação mais completa e mais integrada do 
subsolo e das águas subterrâneas pela empresa; de-
talhamento bastante grande em 1998 e 1999; de 1999 
até agora, monitoramento trimestral, quadrimestral e 
semestral de toda a área, inclusive do seu entorno, 
como mostrarei daqui a pouco. 

Os  compostos analisados da forma mais com-
pleta possível dessa unidade de PH são: alcalinidade, 
nitrogênio, nitrato, amônia, sulfato, ferro, outros metais, 
principalmente fenóis e também carbono orgânico 
contido no solo. 

Temos aqui a densidade de informações obtidas 
dentro e fora da fábrica. Instalamos temporariamente 
poços externos na fábrica, justamente para delimitar 
e contornar a pluma de contaminação. Esses poços 
não existem mais, porque foram instalados de maneira 
temporária. Como não podíamos garantir a integridade 
dos poços externos, eles foram construídos justamente 
com o objetivo de evitar que a pluma não ultrapassas-
se os limites da propriedade.

Aqui, algumas palavras sobre a hidrogeologia. 
Temos nesse slide um terreno basáltico, com rochas 
básicas, máficas, com alto teor de manganês, ferro e 
outros metais. Isso é da própria natureza, o que explica, 
em parte, os valores ligeiramente elevados de ferro e 
manganês. Temos uma zona de solo alterado e outra 
de rocha alterada; abaixo dela, rocha firme, fresca e 
dura. O aqüífero pode ser subdividido em 2 e ocorre 
preferencialmente na zona alterada, onde as permeabi-
lidades são maiores e a velocidade das águas é maior. 
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Porém, estende-se a níveis mais profundos, onde as 
permeabilidades são menores. A permeabilidade é 
medida com testes feitos nos poços de monitoramento. 
Não vou entrar em detalhes, mas posso afirmar que 
a velocidade desse aqüífero mais permeável está em 
torno de 2 a 30 metros de movimento da água por ano 
– ou seja, um movimento extremamente lento, que 
explica a inércia da contaminação. Se avançou muito 
lentamente, também vai se recuperar lentamente, por-
que os movimentos no subsolo são lentos.

A permeabilidade mais baixa é menor ainda, como 
mostra o próximo slide. Realizamos testes também 
em furos profundos, que atingiram o embasamento 
da rocha ígnea. 

Os senhores podem ver aqui que, se a permea-
bilidade acima, na zona alterada, é pequena, é menor 
ainda e de maneira decrescente no substrato rochoso. 
Isso é importante, porque restringe a circulação dos 
componentes tóxicos apenas na zona alterada e não 
em zonas mais profundas. 

Temos aqui a interpretação hidrogeológica. Es-
sas linhas equipotenciais, como chamamos, mostram 
o fluxo, a direção e a velocidade das águas subterrâ-
neas. 

Aqui, temos o modelamento, baseado em infor-
mações sobre os poços de monitoramento, além de 
um levantamento sísmico geofísico da área, onde se 
vê o substrato rochoso. 

Esse trabalho mostra o grau de detalhamento. 
Esse outro estudo nos permitiu conhecer com detalhes 
o andamento e o direcionamento das águas subterrâ-
neas. Esse site é bastante detalhado. Ele nos permite 
trazer a esta reunião afirmações bastante seguras.

Essa imagem mostra a fábrica e a área de inves-
tigação no contexto dos receptores já mencionados 
pelo colega da CETESB. Temos 2 receptores principais 
de águas superficiais: esse afluente aqui e o próprio 
Rio Capivari. V.Exas. podem verificar a distância entre 
eles. E também, como potenciais receptores, os po-
ços de abastecimento de água subterrânea em níveis 
profundos, de 150 a 300 metros, provavelmente, que 
estão longe de qualquer composto analisado e detec-
tado na área industrial. Portanto, a probabilidade de 
algum tipo de contaminante ter atingido esses poços é 
praticamente nula. Só não afirmamos que é totalmente 
nula porque geólogo nunca tem certeza absoluta de 
suas afirmações.

Aqui , temos o processo industrial utilizado. A 
matéria-prima é o bagaço de cana. Ele foi digestado 
com ácido sulfúrico. O produto criado é o furfural, que 
nunca foi encontrado nas águas subterrâneas. Sua 
possível toxidade não me pareceu relevante, porque, 
repito, ele não foi detectado nas águas subterrâneas. 

Foram gerados efluentes com base de liquenina. Um 
dos subprodutos era o fenol, que, depositado em lago-
as, criou a pluma de contaminação na fábrica, como 
podemos observar aqui.

A título de informação, o fenol é um composto 
orgânico, bastante degradável. Ele não é carcinóge-
no, possui alta solvibilidade e baixa volatilidade. Não 
volatiliza na atmosfera, mas se dilui nas áreas sub-
terrâneas.

Quanto à evolução da pluma de contaminação 
de fenol, em fevereiro de 1999 e novembro de 2001, é 
importante ver na projeção que, considerando os limi-
tes internacionais de potabilidade, a área fora desses 
limites de potabilidade está representada de amarelo 
mais escuro. Ela foi totalmente contida no passado e 
continua sendo dentro da fábrica.

Nessa projeção, apresento alguns valores de 
comparação nacionais e internacionais. Todas as me-
didas são dadas em microgramas por litros. Aqui, os 
PPBs, quer dizer, um composto por mil milionésimos, 
valor extremamente pequeno. Há 5, 10 anos, nem podia 
ser detectado. Só é possível de ser observado pelos 
modelos de equipamentos analíticos existentes hoje 
e utilizados em análises ambientais.

Com base nos dados de campo, utilizamos um 
modelo matemático que nos permitiu reconstituir no 
computador a situação das águas subterrâneas e pro-
jetar o futuro do fluxo dessas águas e o transporte dos 
contaminantes. Esse modelo gerado engloba toda a 
área de possível influência das águas subterrâneas.

A calibração é um grau de detalhamento e de 
segurança. O grau de confiabilidade – possivelmente, 
menos de 6% – pode ser considerado extremamente 
satisfatório. 

Projetamos, pelo modelo, a situação anterior e a 
atual, de fevereiro de 2000 até novembro de 2001. A 
pluma com o fenol em concentrações acima dos limites 
de potabilidade está representada nas cores amarelo 
e vermelho. A pluma tem delimitação bem conhecida 
dentro da fábrica. Ou seja, ela não ultrapassou nem 
vai ultrapassar os limites da fábrica. 

Aqui acompanhamos a massa contida de fenóis 
nas águas subterrâneas desde de 1998 até o final de 
2001. O importante não é o valor absoluto, mas a ten-
dência de redução. Ou seja, com base nessa redução, 
podemos concluir pela existência de processos, cha-
mados de atenuação natural, que reduzem de maneira 
natural a presença do fenol nas águas subterrâneas. 
A previsão é baseada em acompanhamento desses 
compostos de 1998 até hoje. 

Essa projeção trata dos estudos laboratoriais e 
de campos para obter parâmetros de conhecimento, 
avaliação e utilização da degradação natural, projetar 
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o futuro e certificar o comportamento da pluma daqui 
para frente. 

Mostro agora uma linha ao longo do fluxo. Ob-
servamos aqui, nessa zona central, que o oxigênio é 
totalmente consumido pela degradação, pela oxidação 
do fenol, que se transforma em CO 2 e água. Isso, in-
diretamente, é comprovado pela depleção de oxigênio 
e pelo aumento de ferro e manganês, metais que aju-
dam a oxidar os fenóis. São  indícios da existência de 
processos de degradação que ocorrem no solo e nas 
águas subterrâneas.

Nessa nova figura colocamos a meia vida de de-
gradação nas várias zonas conhecidas. Também não 
vou entrar em detalhes a esse respeito. 

Aqui, temos as ações futuras. Nossa proposta foi 
e continua sendo discutida com os órgãos ambientais. 
Queremos monitorar a atenuação intrínseca para ter 
certeza de que as nossas projeções podem realmente 
ser observadas e comprovadas no campo. 

Como plano de contingência, temos estudado 
possíveis processos de bioestimulação. Por exemplo, 
como o conhecido processo de degradação do solo 
pelo fenol pode ser incrementado por injeção de oxi-
gênio e introdução de nutrientes que facilitem essa 
degradação. 

Como última instância, sempre temos mais um 
cenário de contingência, uma barreira hidráulica. Se 
amanhã, apesar de todas as nossas previsões e de to-
das as certezas e evidências que trouxemos a campo, 
a pluma não se comportar como previsto, teremos já 
pronta, como mencionamos aqui, uma barreira hidráu-
lica. Ela será imediatamente instalada para garantir o 
que acabamos de afirmar. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 

– Muito obrigado, Sr. Ernesto Moeri.
Passo a palavra ao Deputado Antonio Carlos Men-

des Thame, um dos autores do requerimento, para que 
faça suas considerações e questionamentos.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MEN-
DES THAME – De início, agradeço a todos a presen-
ça, especialmente aos expositores, Srs. Igor Vassilieff, 
Carlos Bocuhy, Ernesto Moeri, Alaércio Scarso, aos 
amigos de Rafard e aos representantes do Jornal de 
Piracicaba, que vieram daquela cidade para cobrir, 
com a presença da própria Alessandra, a realização 
desta reunião, da forma mais responsável possível, 
característica daquele órgão de imprensa. 

Quero dizer que esta reunião tem um tríplice obje-
tivo. O primeiro deles é esclarecer, no limite do possível, 
os riscos e as medidas que devam ser tomadas por 
todos os envolvidos, direta ou indiretamente, no caso 
da poluição em Rafard. O segundo é definir o papel 

das ações ligadas ao Governo do Estado de São Pau-
lo, isto é, o que podem e devem fazer a Secretaria de 
Meio Ambiente e a CETESB. E o terceiro objetivo diz 
respeito aos subsídios para o nosso trabalho. 

Os depoimentos estão sendo gravados e regis-
trados. Eles farão parte do acervo desta Casa. Irão 
constituir-se em preciosos e notáveis subsídios para 
nos orientar na definição de propostas na área legis-
lativa.

Fundamentalmente, estamos muito preocupados 
com o fato de a tramitação do projeto, que iria nos per-
mitir ter a política nacional de resíduos sólidos, inclu-
sive industriais definidos, haver sido suspensa no final 
da Legislatura passada. Além disso, o Relator não foi 
reeleito, a Comissão se desfez e a discussão ainda 
não foi retomada. 

Já  encaminhamos solicitação ao Presidente da 
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente 
e Minorias para que se reporte oficialmente ao Presi-
dente da Casa, Deputado João Paulo Cunha, a fim de 
que sejam retomados os trabalhos da Comissão. Pedi-
mos também ao nosso Líder, Deputado Jutahy Junior, 
que, em nome do partido, encaminhe essa solicitação. 
Aguardamos o reinício dos trabalhos da Comissão para 
definir a política nacional de resíduos sólidos.

Além disso, temos feito tratativas, que se inicia-
ram no ano passado, no Ministério do Meio Ambiente, 
com as presenças dos representantes da FIESP de 
São Paulo, do Secretário Estadual de Meio Ambiente, 
do Presidente da CETESB, para realização de trabalho 
conjunto com o aporte de recursos daquele Ministério 
e definição de um master plan dos resíduos sólidos de 
São Paulo, um plano para detectar onde estão indo 
os resíduos industriais, porque ninguém sabe, nem o 
Estado nem a FIESP. Essa pesquisa ainda não está 
completa.

Pedimos, prioritariamente, a participação da 
FIESP, porque imaginávamos que os industriais, con-
forme pesquisa da própria FIESP, seriam mais autên-
ticos nas suas respostas, dizendo, com mais clareza, 
o que estão fazendo com os resíduos sólidos de suas 
indústrias. Não havendo esse plano nem áreas au-
torizadas para depósito definitivo dos resíduos, com 
certeza continuaremos fazendo a política do avestruz, 
isto é, colocando a cabeça num buraco e fingindo que 
está tudo bem. Enquanto isso, os resíduos continuam 
sendo gerados.

Lemos nos jornais denúncias sobre a existência 
de áreas contaminadas e constatamos que realmente 
não fizemos política ex ante, mas os problemas são 
detectados ex post. 
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Quero também, se me permitem, fazer algumas 
perguntas: uma ao representante da CETESB, outra 
ao Dr. Igor e mais algumas ao Dr. Ernesto.

Em relação à CETESB, quero conhecer mais 
detalhes dessa ação civil pública. Não tínhamos co-
nhecimento de que já havia uma ação civil pública. 
Quero saber, com mais detalhes, quem apresentou a 
denúncia, qual o resultado da ação, como foi o julga-
mento e a decisão do Poder Judiciário.

A segunda pergunta é: o que falta para a CE-
TESB? De que ela precisa para se tornar uma agên-
cia ativa, capaz de prevenir, de denunciar, de perquirir, 
de pôr realmente em vigor o princípio da precaução e 
alertar sobre riscos potenciais?

Na opinião da CETESB, a pluma está realmente 
parada ou está se deslocando?

Última pergunta: a CETESB pensa em desenvol-
ver um estudo de avaliação de risco? 

Ora, isso nos dá uma tremenda insegurança. Se 
está em vias de desenvolver um estudo de avaliação 
de risco, é sinal de que não temos nem parâmetros 
para definir.

Indago a o Dr. Igor qual o principal material quí-
mico encontrado na área contaminada, que traz dano 
às saúdes humana e animal. Qual o principal material 
químico encontrado, potencialmente mais perigoso? 
As medidas adotadas trazem segurança ou têm de ser 
complementadas por outras? Na avaliação de V.Sa., 
qual o prazo previsto para se considerar a área total-
mente descontaminada?

Dr. Ernesto, tendo a Rhodia encerrado suas ati-
vidades em 1990, continua produzindo furfural em ou-
tra região? Se a resposta for “sim”, como está sendo 
feito o despejo do material? Mesmo que não esteja 
produzindo furfural, a legislação atual permitiria que 
o despejo fosse feito numa lagoa, como ocorreu na 
década de 80?

A segunda pergunta diz respeito à segurança 
no trabalho, ou seja, ao meio ambiente. A empresa foi 
fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. Houve alguma 
autuação? Foi feito algum questionamento quanto à 
segurança do sistema para os empregados e para a 
população? Os trabalhadores foram submetidos pe-
riodicamente a exames médicos? Quais os critérios, 
os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e os 
equipamentos de segurança coletiva utilizados pela 
Rhodia?

Mais uma vez, quero agradecer a todos a par-
ticipação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) – 
Obrigado, Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

Como sou o próximo inscrito e co-autor do re-
querimento, vou passar a presidência ao Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame) – Com a palavra o Deputado Lucia-
no Zica.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA – Sr. Pre-
sidente, Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
senhoras e senhores expositores, demais presentes, 
primeiramente quero agradecer aos nossos convida-
dos a presença nesta audiência.

Antes de fazer minha análise sobre o tema, lamen-
to que a direção da Rhodia, em vez de estar presente... 
Na verdade, o Sr. Ernesto representa uma empresa 
– já o encontrei em outros eventos dessa natureza 
– que desenvolve trabalho importante e que não tem 
nada a ver com a atividade industrial da Rhodia. Creio 
até que não terá condições de responder algumas das 
questões levantadas aqui pelo Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame.

A Rhodia vai ficar nos devendo essa represen-
tação efetiva sobre a sua postura enquanto agente in-
dustrial que exerce atividade danosa ao meio ambiente. 
Ela já tem um passivo ambiental bastante grande na 
história do Brasil. Talvez um dos mais graves problemas 
ambientais brasileiros, em termos de contaminação 
provocada por organoclorados e outros produtos, seja 
de responsabilidade da Rhodia, na Baixada Santista. 
Infelizmente, ela não compareceu aqui hoje.

Quero também dizer que essa seqüência de 
lamentáveis acidentes ambientais, com suspeita de 
omissão e, muitas vezes, de cumplicidade de órgãos 
públicos, transformou-se em objeto de inusitada propos-
ta de Comissão Parlamentar de Inquérito nesta Casa,  
uma vez que a sociedade brasileira está habituada a 
ver CPIs instaladas por corrupção de agentes políticos 
do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Protocola-
mos, há duas semanas, solicitação de instalação de 
CPI para apurar o grande volume de áreas contami-
nadas no Brasil. Grande parte delas sem a condição 
que temos na área da Rhodia e da Agroquímica Ra-
fard, no Município de Rafard, que têm um responsável 
e podemos investigar. Há várias outras empresas em 
que os responsáveis possivelmente não estejam mais 
no Brasil, que atuaram aqui ou de responsabilidades 
difusas, como é o caso do Aterro Mantovani, em que a 
GEOKLOK faz o monitoramento e o levantamento dos 
resíduos depositados em Santo Antônio de Posse.

Faço justiça ao papel da imprensa nesses epi-
sódios. Acredito que o Sr. Alaércio tenha falado com 
uma carga de emoção, evidentemente. Sei o quanto 
é difícil para nós, que gostamos do nosso pedacinho, 
ver notícia negativa relativa ao espaço em que traba-
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lhamos. Credito isso ao carinho que S.Sa. tem pela 
cidade de Rafard.

Registro o papel fundamental que a Alessandra e 
o Jornal de Piracicaba desempenharam nesse episó-
dio e em muitos outros. Espero que concluamos com 
uma história sem passivo ambiental, que no final dos 
tempos possamos ter recuperado. Mas, com certeza, 
o jornal terá dado sua contribuição. Sem esse papel 
investigativo da imprensa, possivelmente boa parte 
dos problemas ambientais que temos no País não 
teriam vindo a conhecimento público e não teríamos 
condições de aperfeiçoar a nossa legislação e a nossa 
capacidade de fiscalização.

Muitas vezes já fui atingido por matérias de jor-
nais, mas não abro mão da liberdade e da importância 
do trabalho investigativo da imprensa para que pos-
samos ter acesso à informação e buscar constituir a 
relação democrática no tratamento dessa questão. 

Considero extremamente importante essa maté-
ria e cumprimento o Jornal de Piracicaba, na figura da 
sua jornalista, pelo trabalho dedicado de investigação, 
que compete à imprensa fazer, sim.

O Deputado Antonio Carlos Mendes Thame fez 
questionamentos profundos, abrangentes e sobrou 
pouca coisa para questionar. Mas gostaria de con-
siderar uma preocupação levantada pelo Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame de forma mais efetiva, 
em relação à saúde dos ex-trabalhadores daquela em-
presa: se há algum monitoramento da situação desses 
ex-trabalhadores.

Atualmente, em relação aos ex-trabalhadores da 
Shell Química, no Recanto dos Pássaros, tivemos au-
diência pública na semana passada, com a presença 
do Prof. René Mendes, em que vimos clara evidência 
de nexo causal entre os problemas de saúde que os 
trabalhadores sofrem, depois de 10 anos fora daquela 
atividade, e a função exercida por eles naquela em-
presa. Buscamos resolver esse passivo social e de 
assistência à saúde, inclusive.

Tenho profunda divergência em relação à afirma-
tiva de que não é de responsabilidade da Agroquímica 
e, depois, da Shell a área que foi utilizada para depó-
sito dos resíduos, o canavial. Para mim, essa área é 
de responsabilidade da empresa. No meu conceito de 
responsabilidade socioambiental, a destinação final 
dos resíduos, embora na lei não esteja absolutamente 
claro, infelizmente – espero que tenhamos capacida-
de de resolver brevemente essa questão -, é inerente 
à responsabilidade da empresa que gerou o resíduo, 
principalmente nos casos de resíduos tóxicos. Que-
ro saber, então, qual o controle que há da CETESB 
e da GEOKLOCK, no caso, especificamente, e ouvir 

a opinião do representante do CONSEMA acerca do 
problema.

A  CETESB pode afirmar que as áreas são segu-
ras para agricultura, como estão sendo usadas? Além 
do monitoramento das condições da pluma, temos de 
pensar nos produtos agrícolas que são produzidos ali 
e que podem ser consumidos indevidamente. As nas-
centes estão absolutamente seguras?

Para fundamentar essa questão, quero ver os 
relatórios apresentados, ouvir os depoimentos dos 
cidadãos, a exemplo do Sr. Esmereu de Souza, que 
acompanhou a empresa desde sua instalação até o 
seu fechamento e percebeu a presença de produtos 
desconhecidos pelos agentes que trabalhavam naquela 
estação, que eram jogados a céu aberto. Quando fo-
ram construir rede de água na cidade de Rafard, iden-
tificaram produtos de origem da empresa próximos a 
escolas e áreas públicas.

Quero saber se há controle para essa situação, 
justamente com o objetivo de fazer com que o senhor 
continue tendo orgulho – também tenho, moro na re-
gião, na cidade de Campinas – de morar em Rafard 
e poder dizer que bebemos água limpa, com toda se-
gurança.

Fazendo menção ao que foi citado pelo Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame, informo que sou autor 
do Projeto de Lei nº 3.029, que propõe sobre a criação 
da política nacional de resíduos 

Fui convidado recentemente para debater na 
FIESP sobre a política nacional de resíduos. Acredi-
to que seja necessário retomarmos urgentemente a 
constituição da Comissão Especial para que se possa 
elaborar novo projeto de política nacional de resíduos 
que dê conta de resolver aquelas questões levantadas 
pelos Srs. Igor e Bocuhy, quanto à definição de padrões 
coerentes e a uma nova responsabilidade na destina-
ção final dos resíduos gerados, bem como ao modelo 
de produção, ao direito de saber do cidadão.

Deixo registrado o apelo que fizemos ao Presi-
dente da Casa para recriação da Comissão. Há mani-
festação recente de S.Exa. no sentido de que pretende 
reinstalá-la, a fim de que, no futuro, não tenhamos de 
gastar o tempo de todas as pessoas e desta Comissão 
para debater sobre passivo ambiental. Devemos criar 
condições para evitar a criação de novos passivos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos 

Mendes Thame) – Passamos a palavra aos expositores 
para que, na seqüência, respondam as perguntas.

A primeira pergunta é dirigida ao representante 
da CETESB.

O SR. HÉLIO CÉSAR NASCIMENTO UNGARI 
– Antes de responder aos Deputados Antonio Carlos 
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Mendes Thame e Luciano Zica, manifesto-me contra 
a fala do Sr. Carlos sobre a omissão da CETESB no 
Estado de São Paulo.

Não conheço outra agência ambiental no Brasil 
que tenha tornado públicas áreas conhecidas como 
contaminadas. Está no site da CETESB. Para quem 
tiver interesse, existe um rol de empresas cadastradas, 
conhecidas como área contaminada. Então, a CETESB 
não é omissa, como foi dito.

Quanto ao monitoramento externo, acho que não 
fui claro ou não houve o entendimento correto. Pedi-
mos a complementação, mencionada pelo expositor 
Ernesto. Houve, de fato, esse monitoramento externo 
ao site da empresa para que os estudos pudessem 
ser feitos.

Considero algo genérico a mencionada negli-
gência da CETESB. Se se conseguir explicitar melhor 
o fato, poderei, na qualidade de representante oficial 
da instituição, levar o caso até ela para que seja feita 
a verificação.

Vou  responder especificamente ao Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame sobre a ação civil do 
Sítio São Bernardo, da qual não participamos. O que 
consta dos autos são cópias que nos foram enviadas 
pelo interessado. Trata-se de ação movida em razão 
das nascentes existentes na área do sítio. Naquela 
foto deu para mostrar a degradação da área de pre-
servação. De acordo com o laudo pericial, constata-se 
que houve recuperação dessa área de preservação 
permanente e o processo foi arquivado. Essa é a in-
formação que tenho.

O que a CETESB está fazendo para prevenir 
novas áreas? Ela conhece várias áreas no Estado 
de São Paulo. Nesse site que mencionei, temos 255 
áreas já cadastradas. Até ontem não conheci mais 
nenhuma nova área contaminada, principalmente na 
nossa região.

Coloco a CETESB à disposição para qualquer de-
núncia que seja formalizada. Vamos investigar tudo.

Há área adjacente, que utilizou tubulações. To-
mamos conhecimento disso. Vamos investigar a área 
que o Deputado Zica mencionou. Pelo que consta, foi 
usada no passado, na década de 70.

A outra pergunta é sobre o estudo de avaliação 
de risco. Não é a CETESB que vai realizar o estudo 
de análise de risco. Temos um procedimento público, 
de gerenciamento de áreas contaminadas, que está 
no site da CETESB. Quem tiver interesse, consulte-o. 
Há procedimentos a serem adotados, que seguimos. 
Precisamos realizar esses estudos para, depois, opi-
nar sobre a análise de risco.

A análise de risco que mencionei é em razão da 
proposta efetuada pela empresa, que é uma atenua-

ção natural. Temos de verificar qual a situação do local 
e o seu uso futuro.

A pluma de contaminantes está caminhando ou 
parada? Os estudos demonstram que estão restritas 
às instalações da empresa. Não sei se respondi a con-
tento a todas as perguntas.

O Deputado Luciano Zica pergunta se a CETESB 
tem segurança para atestar sobre o uso agrícola da 
área. No site da empresa, na área, não há uso agrícola. 
No Sítio São Bernardo também não. Quanto à outra 
área adjacente, ainda não temos os dados. Em razão 
de não ter sido contemplada no estudo apresentado, 
será necessário investigação. Penso que era essa área 
adjacente que V.Exa. mencionou para uso agrícola. Não 
temos o estudo dela. Será solicitada aos interessados 
a necessária investigação detalhada.

Quanto às nascentes, temos a nascente de São 
Bernardo, que está recuperada na área de preserva-
ção. Os nossos dados de monitoramento também não 
demonstram comprometimento. Já na área adjacente 
à empresa, na Avenida São Bernardo, perto da ma-
lha urbana, a CETESB já realiza amostragem. Alguns  
parâmetros já estão sendo concluídos. Após a con-
clusão total das análises, tomaremos as providências 
necessárias.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 

– Vou adotar, Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
a alternância dos lados, a fim de dar oportunidade a 
todos e para que possamos concluir os trabalhos.

Tem a palavra o Prof. Igor.
O SR. IGOR VASSILIEFF – Quanto ao risco para 

a população, vai depender da quantidade de resíduos 
químicos que há naquela área, inclusive para os mo-
radores próximos à estrutura antiga da empresa, onde 
se jogavam os resíduos na lagoa, que não ficam, ob-
viamente, a ela restritos. Sabemos que caminham pelo 
subsolo, e o indivíduo pode querer abrir algum poço 
–– não os poço de abastecimento da cidade, que são 
profundos, artesianos, com mais de 300 metros, mas 
os de superfície, de 5 metros, para irrigar uma horta. 
Por isso, com a análise no entorno, em área maior, va-
mos poder analisar melhor esses resíduos. Aí é que 
se vai ter o contato e o risco.

Na apresentação sobre as lagoas, os produtos 
químicos que podem ser mobilizados e transformados, 
o risco que vejo não está no próprio furfural, que se-
ria na produção, mas principalmente na natureza, no 
meio da biotransformação. Na natureza, há possibili-
dade de se formar o furan. E as pessoas começam a 
entrar em contato direto com ele, pela movimentação 
dessas terras, porque não são avisadas dessas pos-
sibilidades químicas. Esses pequenos trabalhadores 
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mexem diretamente na terra e nem sabem o que é EPI. 
O risco vai depender da circunstância e o tempo vai 
depender do que vai acontecer na natureza e como se 
vai conseguir fazer essa biodegradação em produtos 
não tóxicos e que não representem nenhum problema 
à saúde humana.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 
– Obrigado, Dr. Igor.

Passo a palavra ao Dr. Ernesto, a fim de que res-
ponda as perguntas e faça suas considerações.

O SR. ERNESTO MOERI – Eu represento a Rho-
dia na contaminação das instalações agroindustriais 
da unidade Rafard. Só posso responder a questões 
ligadas a esse tema.

Quanto à pergunta do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame sobre outras unidades de produ-
ção de furfural, afirmo que furfural é o produto, como 
o próprio professor disse, e não o resíduo. Portanto, 
não foi e nem será, certamente, jogado em nenhuma 
unidade de produção, porque é produzido justamente 
para gerar o lucro da empresa. Furfural é o produto e 
não o resíduo.

Quanto à segurança, posso dizer para nosso 
pessoal de investigação, sob orientação da própria 
CETESB e das indústrias que trabalhamos, que todos 
os funcionários são protegidos pelo Equipamento de 
Proteção Individual – EPI e monitorados periodica-
mente sobre o seu estado de saúde. É do meu co-
nhecimento que todas as empresas têm os mesmos 
procedimentos.

Vou solicitar à Rhodia que manifeste a esse co-
mitê, por escrito, o seu posicionamento, respondendo 
especificamente à questão de segurança ocupacional 
dos trabalhadores.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MEN-
DES THAME – Sr. Ernesto, vou fazer uma rápida ob-
servação. 

Na unidade de Rafard não se produz mais furfural. 
Não estamos preocupados realmente com o furfural, 
mas com os seus resíduos.

O SR. ERNESTO MOERI – A unidade de Rafard 
está encerrada desde 1990. Não se produz mais Fur-
fural. Portanto, não são gerados mais resíduos.

O   SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 
– Passo a palavra ao Dr. Carlos Bocuhy.

O SR. CARLOS BOCUHY – Ao responder à 
pergunta do Deputado Luciano Zica sobre a respon-
sabilidade da Rhodia sobre a área do Saltinho, área 
que não está no site da empresa e que foi usada como 
lagoa de decantação, prefiro fazer coro às palavras do 
Prof. Paulo Afonso Machado, grande jurista brasileiro, 
que afirma, em entrevista, que a Rhodia pode ser con-
siderada co-responsável pela área da Fazenda Salti-

nho, localizada ao lado da fábrica, juntamente com o 
proprietário Empresa União São Paulo, que faz parte 
do grupo COSAN.

Segundo o Prof. Paulo Afonso Machado, da 
UNESP, no caso de contaminação da área, ambas 
podem ser rés do processo. São palavras de um dos 
maiores experts do Brasil em Direito Ambiental.

Com relação ao que foi dito pelo representante 
da CETESB sobre a omissão, citarei um caso, que é o 
da Vila Carioca, onde a CETESB é co-ré no processo 
por omissão. Ela faz parte do processo judicial com o 
poluidor, que é a SHELL. Esse é o caso em que houve 
o indiciamento pelo Ministério Público.

Na ação da CETESB, como é mencionado pelo 
representante da mesma, vejo similaridade: as ações 
estão no site. O site da empresa contém a contamina-
ção e a CETESB também trabalha no site. Quer dizer, 
ficamos felizes em saber que a CETESB tem ação vir-
tual firme nesse processo. Vejamos se essa ação se 
transforma em ação prática de alerta às comunidades, 
de implementação do princípio da precaução, de mo-
nitoramento efetivo, de não aceitação da raposa no 
galinheiro, de feitura do seu automonitoramento, por-
que, caso contrário, a sociedade fica desguarnecida 
nesse processo.

A CETESB tem de rever sua metodologia para 
assegurar, na qualidade de agência de controle am-
biental, a saúde da população. Sua ação preventiva é 
muito necessária para cortarmos o ciclo desse proces-
so, onde há omissão clara pelo silêncio existente entre 
o poluidor e a própria agência de controle ambiental 
pela própria inação.

Nesse aspecto, e aí é o papel da figura da go-
vernança que fica em jogo, relembramos um pouco de 
Paulo Freire no caso da águia e da galinha. É preciso 
assumir o papel de águia nesse processo. Se não ti-
vermos uma águia para resolver esses problemas, que 
são de magnitude para águia, de horizonte de águia, 
vai-se empoleirar para o galinheiro e vamos ter o aco-
vardamento do processo; e acaba sendo comida pela 
raposa, que já está no galinheiro sugerindo como se 
deve ou não reforçar a cerca.

Creio que temos de rever a ação institucional da 
CETESB. Desenha-se hoje uma articulação do movi-
mento ambientalista muito interessante, que começa a 
pensar o seguinte: não podemos mais ficar a reboque, 
não podemos mais ficar apagando incêndio para cada 
caso de poluição, precisamos consertar esse modelo 
de governança, precisamos nos voltar para cobrar ju-
dicialmente a responsabilidade do Estado, o papel do 
Estado e da governança, porque criaremos um sistema 
que defenda a sociedade, senão vamos a reboque em 
cada caso ao apagar o incêndio.
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A minha insistência, Sr. Hélio, diz respeito a V.Sa., 
na qualidade de técnico da CETESB, como muitos téc-
nicos que respeito e admiro pela competência técnica. 
A filosofia da casa tem de mudar, no que diz respeito 
ao aspecto preventivo.

Essas são as minhas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 

– Faço um comentário diante da resposta do Sr. Er-
nesto sobre os EPIs. Contarei um caso pequeno, rá-
pido, sobre uma história que vivi numa das empresas 
que, hoje em dia, tem preocupação muito grande com 
os EPIs.

Trabalhei na PETROBRAS, na refinaria de Pau-
línia, durante 24 anos. Certa vez, assinava as permis-
sões para trabalho da manutenção nas áreas da refi-
naria, na área de minha competência. Um  dia, havia 
a parada de uma unidade e verifiquei que havia muitas 
empreiteiras trabalhando na refinaria. Emiti permissão 
para corte numa linha que pressupunha a utilização 
de óculos de proteção. Lá havia vários trabalhadores 
que deveriam trabalhar com óculos de proteção, além 
dos respectivos capacetes.

Um inspetor de segurança deveria ir a campo 
examinar as condições e endossar a permissão para 
trabalho. Ele foi e retornou. De longe, vi que todos os 
trabalhadores que deveriam executar a tarefa estavam 
de capacete e de óculos, mas ele detectou que todos os 
trabalhadores estavam de óculos sem lentes, apenas 
com as armações porque não tinham tido tempo para 
adquirir o equipamento de segurança. Assim, pegaram 
o estoque de armações numa determinada fábrica, por 
conta de exigência com relação aos óculos de resis-
tência, pois não tinham conseguido comprar os óculos, 
preferindo cometer esse grave delito. Conseguimos, no 
entanto, brecar a execução do serviço.

Infelizmente não há, no Brasil, além de uma cul-
tura consolidada, resoluções legais que estabeleçam 
as devidas sanções para esses casos. Nesse sentido, 
solicito aos expositores que remetam à Comissão suas 
contribuições para que possamos corrigir esse tipo de 
coisa. Isso é muito preocupante, principalmente no pe-
ríodo em que funcionou a empresa.

No que se refere às águas fenólicas, na PETRO-
BRAS jogamos muito para o rio. Eu era operador de 
refinaria e cansei de drenar tanque de gasolina jogan-
do água fenólica para os rios, até descobrirmos que 
não deveríamos fazê-lo. Por isso é muito importante 
o levantamento.

Passo a palavra ao Sr. Alaércio Scarso.
O SR. ALAÉRCIO SCARSO – Com relação à 

pergunta que me foi dirigida sobre o tratamento dos 
nossos poços artesianos, posso dizer que todos os 
poços artesianos do Município têm profundidade en-

tre 300 e 400 metros, por isso os chamamos de poços 
semi-artesianos. Acima da terra, deixamos um metro 
justamente para não sofrer qualquer risco de temporal 
e de a água se infiltrar nos poços.

Todos foram construídos pelo Governo do Es-
tado de São Paulo por intermédio da sua Secretaria, 
a antiga UIGG, se não me engano. Além disso, são 
todos encamisados até a profundidade de 40 metros 
com chapa de 3,16 mm para dar melhor garantia aos 
nossos poços artesianos.

Se soubesse que todos que aqui estão beberiam 
tanta água, eu a teria trazido da minha cidade, porque, 
sem água, não há ser humano que consiga viver.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 

– Farei um breve comentário sobre a água. Em uma 
cidade como Brasília, em que a essa época do ano 
começamos a viver período em que a umidade do ar 
desce a níveis extremamente difíceis, nossa única saída 
é beber bastante água, o que é muito agradável. Sobre 
isso, ganhei um livro intitulado O grito das águas.

Faço uma reflexão sobre o que todos nós, neste 
início de milênio, temos de ter muito presente: a pre-
ocupação com a água. A região em que vivemos, Sr. 
Alaércio e Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
nos próximos 10 anos, sofrerá grave problema de 
abastecimento de água potável para seus habitantes. 
Grande número dos componentes desta Mesa reside 
na região metropolitana de São Paulo e de Campinas, 
que hoje dividem pequenas  quantidades de água. O 
sistema Cantareira não nos deixa mentir. Devemos 
ter compromisso com o resgate da água, sob pena 
de vermos a vida absolutamente ameaçada ou cada 
vez mais dificultada.

Com a palavra o Deputado Antonio Carlos Men-
des Thame.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MEN-
DES THAME – Considero esta reunião absolutamente 
necessária para conseguirmos respostas, pelo menos, 
a uma parte dos nossos questionamentos. Quanto às 
outras perguntas que ficaram sem resposta, tentare-
mos a complementação pela forma legal. Imaginamos 
que essa questão deva ser monitorada com a maior 
responsabilidade, para que tenhamos absoluta convic-
ção de que a população de Rafard e os funcionários 
da empresa não serão prejudicados.

A legislação tem mudado muito no mundo intei-
ro nesses rápidos trinta e poucos anos em que surgiu 
a preocupação com as questões ambientais. Trinta 
anos apenas. A primeira Convenção Internacional so-
bre Meio Ambiente ocorreu em 1972, em Estocolmo. 
Os 10 primeiros anos de legislação ambiental foram 
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de comando-controle, em que se baixam normas e se 
contrata um batalhão de fiscais.

A segunda etapa do Direito Ambiental foi um mis-
to de comando-controle e leis de prevenção, aquelas 
que, por exemplo, proíbem que em determinadas ba-
cias se instalem empresas que tenham potencial de 
risco, por mais que comprovem que cumprem todas 
as exigências e que estão sendo bastante cautelosas. 
Elas ficam previamente proibidas de se instalar em 
determinados lugares.

Hoje, a legislação se encontra numa terceira 
fase, que combina comando-controle, leis de preven-
ção e leis de incentivo. Às vezes, abre-se mão, faz-se 
renúncia fiscal e são feitos outros incentivos para que 
sejam tomadas posições e medidas social e ambien-
talmente desejáveis.

É dentro desse contexto que nos preocupamos 
com o aquecimento global, conforme se discute em 
Kyoto, e com a água. Temos de estabelecer legislação 
que defina a titularidade do saneamento nas regiões 
metropolitanas. Enfim, exercemos árduo trabalho para 
conseguir oferecer ao País legislação que seja efeti-
vamente arcabouço que previna a população, porque 
hoje sabemos que o sistema produtivo não é apenas 
produtor de bens e serviços, mas também produtor 
de riscos. Precisamos ter a qualificação e a quanti-
ficação desses riscos para que possamos medi-los, 
avaliá-los, preveni-los e termos a consciência e o co-
nhecimento de que produzimos bens e serviços sem, 
em contrapartida, colocarmos em risco a saúde e a 
vida das pessoas.

Agradeço a todos. É uma satisfação ser co-autor 
desta audiência com o Deputado Luciano Zica, que 
tanto admiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Zica) 
– Obrigado, Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. 
Agradeço a V.Exa. o privilégio e a honra de tê-lo como 
parceiro de trabalho nesta Comissão. Agradeço ainda 
ao Deputado Silas Brasileiro, também membro desta 
Comissão, pela presença.

A cada audiência realizada nesta Comissão sobre 
área contaminada e falta de instrumentos institucionais 
para incidirmos na responsabilidade das empresas, 
convenço-me mais da oportunidade da proposta de 
CPI que protocolamos nesta Casa para que possamos, 
com o poder de polícia que a CPI detém, encontrar  os 
responsáveis pelas contaminações e começar a es-
tabelecer importante sentimento que fala muito duro 
para os investidores, que é a dor no bolso.

Enquanto não sentirem a responsabilidade doer 
no seus bolsos com a punição e, muitas vezes, com a 
criminalização, não teremos sossego nem meio am-
biente respeitado diante da lógica estabelecida do lu-

cro, que sempre na hora de cortar alguma coisa pen-
sa: ”o resíduo, vamos jogá-lo fora em algum lugar, já 
tiramos o lucro que deveríamos tirar do nosso negócio 
e vamos deixar para lá”.

Temos, então, de recuperar a questão do passivo 
e, nesse sentido, nossa CPI, acredito, trará importan-
te contribuição para que no futuro possamos ter leis 
mais rigorosas e o Poder Público cumprindo efetiva-
mente seu papel.

Não havendo mais quem queira fazer uso da 
palavra, declaro encerrada a presente reunião de au-
diência pública. Agradeço aos expositores e demais 
convidados.

Informo aos senhores membros que no dia 20 de 
maio, terça-feira, neste plenário, às 14h30min, teremos 
reunião de audiência pública para apresentação dos re-
sultados e deliberações do III Fórum Mundial da Água, 
realizado em Kyoto, no Japão, em março de 2003.

Está encerrada a presente reunião.

COMISSÃO DE DEFESA  
DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

52ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 23ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 27 de maio 2003

Às quinze horas e quatro minutos do dia vinte e 
sete de maio de dois mil e três, no Plenário 8, Anexo 
II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do 
Deputado Júlio Lopes, Vice-Presidente, reuniu-se a 
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente 
e Minorias em Reunião Ordinária de Audiência Pública, 
tendo como tema: “APRESENTAÇÃO DOS RESUL-
TADOS E DELIBERAÇÕES DO TERCEIRO FÓRUM 
MUNDIAL DA ÁGUA – REALIZADO EM KYOTO/JA-
PÃO, EM MARÇO DE 2003”. Registraram presença 
os Senhores Deputados Givaldo Carimbão, Presidente, 
Júlio Lopes e Nelson Bornier, Vice-Presidentes, César 
Medeiros, João Alfredo, Ann Pontes, José Borba, Celso 
Russomanno e Pastor Reinaldo – membros titulares – 
Leonardo Monteiro, Marcelo Guimarães, Silas Brasileiro, 
Antônio Carlos Mendes Thame, Sandes Júnior, Almir 
Moura, Dimas Ramalho, Dr. Rodolfo Pereira e Daniel 
Almeida – membros suplentes. Deixaram de registrar 
presença os Senhores Deputados Anselmo, Fernando 
Gabeira, Luciano Zica, Luiz Alberto, Paes Landim, Luiz 
Bittencourt, Hamilton Casara, Alex Canziani, Ricarte 
de Freitas, Eduardo Campos, Janete Capiberibe (en-
caminhou correspondência solicitando justificativa de 
sua ausência por impossibilidade de comparecimento 
às atividades da Casa no dia 27 de maio, por motivo 
de saúde, conforme atestado médico), Sandro Matos, 
Júnior Betão, Davi Alcolumbre (encaminhou corres-
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pondência informando que se encontrava ausentado 
dos trabalhos da Casa por motivo de saúde), Sarney 
Filho e Renato Cozzolino. Como convidados registra-
ram presença os Senhores Franklin de Paula Júnior, 
Eliane Lopes, Francisca Silva e Fábio dos Santos, 
Ministério do Meio Ambiente; João Cabral de Mello, 
Ministério das Relações Exteriores; Fritz Kiemle Jú-
nior, Tribunal de Contas da União; Ronaldo Alexandre, 
Thierry Calasans, Marcelo Orlando Ribeiro, Maurício 
Ribeiro, Maria Cristina Brito, Walszon Lopes e Luís 
Mello, Agência Nacional de Águas – ANA; Elizabeth 
Juliatto, Engenheira Civil e Maria Fernanda Bittencourt, 
FUNASA. Dando início aos trabalhos o Presidente de-
clarou aberta a reunião passando a palavra aos Se-
nhores expositores para suas considerações iniciais: 
JERSON KELMANN, Diretor-Presidente da Agência 
Nacional de Águas – ANA; JOÃO BOSCO SENRA, 
Secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 
Ambiente; SANDERSON MEDEIROS LEITÃO, Analis-
ta em Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e 
Tecnologia. Findas as exposições, fez uso da palavra, 
na qualidade de autor do requerimento que solicitou a 
presente reunião, o Deputado Antônio Carlos Mendes 
Thame. Em seguida o Presidente passou a palavra, 
pela ordem de inscrição, ao Deputado João Alfredo. 
Concluídos os debates e não havendo mais quem de-
sejasse fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu a 
participação de todos e declarou encerrada a reunião 
às dezessete horas e dois minutos. E para constar, 
eu, Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário, lavrei 
a presente ATA que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Júlio Lopes, e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados, da qual farão parte integrante as notas 
taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) 
– Boa tarde a todos.

Declaro aberta a presente reunião de audiência 
pública, que tem como objetivo a apresentação dos re-
sultados e deliberações do lll Fórum Mundial da Água, 
realizado em Kyoto, Japão, em março de 2003, reque-
rida pelo Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

Convido para tomarem assento à mesa dos tra-
balhos, o Sr. Jerson Kelmann, Diretor-Presidente da 
Agência Nacional de Águas – ANA, o Sr. João Bosco 
Senra, Secretário de Recursos Hídricos do Ministério 
do Meio Ambiente, e o Sr. Sanderson Medeiros Lei-
tão, Analista em Ciência e Tecnologia do Ministério da 
Ciência e Tecnologia.

Concederei a palavra inicialmente ao expositores. 
Em seguida, fará uso da palavra o Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame, que requereu esta audiência. 
Logo após, por 3 minutos, cada um dos Parlamentares 

previamente inscritos, terão facultadas as suas pergun-
tas. A réplica e a tréplica fazem parte do debate. A lista 
de inscrição encontra-se à disposição dos Parlamen-
tares com os servidores desta Comissão.

Para facilitar a transcrição dos debates, que está 
sendo gravado, solicito a gentileza daqueles que de-
sejarem fazer uso da palavra declinarem previamente 
o nome e a função.

Dr. Jerson Kelmann, Diretor-Presidente da ANA, 
a palavra é sua.

O SR. JERSON KELMANN – Sr. Presidente 
desta sessão, Deputado Júlio Lopes, Deputado Anto-
nio Carlos Mendes Thame, senhoras e senhores, vou 
tentar fazer um relato pontual sobre o que aconteceu 
em Kyoto. Não tenho a intenção de ser exaustivo nem 
teria sentido. Acredito que o importante aqui seria 
talvez pinçar alguns temas relevantes que possam 
motivar o interesse dos Deputados para um debate, 
tema que tem reflexão no nosso cotidiano, nos nos-
sos problemas.

Antes, porém, quero mencionar para aqueles que 
não sabem que esse Fórum de Kyoto é o principal fó-
rum de água do mundo. Foi o terceiro fórum, o último 
foi em Haia. Participaram da reunião cerca de 6.000 
delegados, não foram mais porque estava na véspera 
da Guerra com o Iraque e muitos desistiram. O even-
to ocorreu em 3 cidades. Foram mais de 350 reuniões 
técnicas. Havia também uma feira com uma profusão 
de material e discussões. A grande dificuldade dos 
participantes era selecionar ao que assistia, porque 
havia uma poluição de informação.

Ao final desse fórum aberto, ocorreu outro evento, 
que foi uma reunião dos Ministros. Dela eu não par-
ticipei, porque a ANA é uma agência do Estado, mas 
participou o Sr. João Bosco, como representante do 
Governo brasileiro e ele poderá discorrer melhor sobre 
o evento de natureza mais oficial.

Na minha visão, será seguramente um relato par-
cial porque são os termos que a mim pareceram mais 
relevantes. Sem muita ordem, vou enunciar alguns e 
apenas apresentar o problema.

Um dos temas discutidos, que até tem reflexo 
na declaração ministerial, foi qual a natureza da água. 
Água é um bem econômico ou um direito humano bá-
sico? Esse tema foi objeto de muitas polêmicas e pelo 
menos a percepção que tenho dos resultados desse 
fórum é que na realidade a água é as 2 coisas, depende 
de como se vê, qual é a ótica. Quando se observa as 
necessidades humanas básicas de água para beber, 
água para tomar banho, água para cozinhar, não há 
dúvida de que este é um direito humano.

Quando se olha água para irrigar 10.000 hectares, 
5.000 hectares, para insumo para indústrias ou para 
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abastecer cidades, trata-se de insumo para atividade 
produtiva e, portanto, nessa condição, a água bruta, 
a água dos rios, é um bem econômico.

Parece discussão um pouco bizantina, mas ela 
tem algumas conseqüências  de natureza diplomática 
e de poder mesmo, de relação entre países desenvol-
vidos e em desenvolvimento.

Quando essa questão foi discutida, em termos 
mais oficial, curiosamente houve uma divisão. Os países 
europeus em geral gostariam de ter colocado a água 
como um direito humano. E, talvez, de forma surpreen-
dente, muitos países em desenvolvimento reagiram a 
essa proposição. E a explicação, como é que um país 
em desenvolvimento poderia ser contra a idéia de que 
a água é um direito humano? As conseqüências pode-
riam, por exemplo, ser – aí já no mundo diplomático, 
não no mundo dos conceitos – da seguinte natureza: 
imaginem um país que não consiga atender a toda a 
sua população com água potável e saneamento, que 
é o nosso caso e de muitos outros países, e fosse 
considerado como um país ou um governo que esteja 
atentando contra os direitos humanos. Isso teria con-
seqüências, como se fosse um país que tolerasse, por 
exemplo, a tortura. Não é a mesma categoria, estamos 
falando de coisas distintas.

Então, às vezes, no mundo dos conceitos mais 
simples o que parece absolutamente trivial e altruísta, 
quando se chega no domínio diplomático, as coisas 
adquirem conotações surpreendentes.

Ainda nesse assunto de natureza internacional, 
nos fóruns internacionais, sempre ocorre discussão 
sobre águas compartilhadas. Sabe-se que os rios 
compartilhados no mundo podem ser objeto ou de 
cooperação ou de guerra. Exemplo de cooperação, o 
Rio Danúbio. Na Europa, 14 países estão na Bacia do 
Danúbio e tem países que no passado tiveram guerras, 
hoje eles têm o Comitê da Bacia do Danúbio e trocam 
informações e gerenciam aquele recurso comum de 
maneira absolutamente articulada e negociada. 

Em outros casos, por exemplo, como a Turquia 
e o Iraque, as obras feitas na Turquia a montante in-
fluenciam a disponibilidade no Iraque e isso é, portanto, 
motivo de contencioso.

Esse assunto sempre é discutido, e lá no fórum 
prevaleceu mais uma vez a noção de que os rios ou 
aqüíferos que sejam compartilhados por países são 
águas compartilhadas e não internacionais. De novo, 
um tema de conotação de natureza diplomática. Se 
usassem a terminologia internacional, alguém pode-
ria imaginar que o Amazonas, porque é compartilhado 
com vários países, é internacional. Não. não é interna-
cional. Ele é compartilhado com países que repartem 
esse recurso.

Nós, do Cone Sul, somos exemplo para o mun-
do de como isso é bem feito, quer dizer, no caso do 
Aqüífero Guarani, que é um aqüífero de 1,2 milhões 
de quilômetros quadrados, recentemente foi feito um 
acordo e estamos em processo – o Brasil, Paraguai, 
Argentina e Uruguai estão de forma coerente, orga-
nizada começando a estudar esse aqüífero e a tomar 
as medidas que impeçam que esse enorme potencial 
e riqueza para a humanidade e para nós seja malba-
ratado.

Foi também tema da discussão um assunto mui-
to presente e super relevante para nós, que é a ques-
tão dos subsídios agrícolas. Várias discussões foram 
feitas sobre o que todos nós conhecemos: a simetria 
comercial entre países em desenvolvimento e países 
desenvolvidos. Sabíamos que essa história do livre 
comércio normalmente é muito boa quando o fluxo é 
de lá para cá; daqui para lá a relação não é simétrica 
e no que diz respeito ao uso da água na irrigação, mui-
ta discussão foi feita, mas não se chegou realmente 
a grandes conclusões ou a grandes avanços, mesmo 
porque o fórum lá não é adequado. O fórum para essa 
discussão não é o de água e, sim, o de comércio, o da 
Organização Mundial de Comércio. 

De todo modo, avançou um pouco o conceito que 
nos é familiar, o conceito de água virtual, que começou 
a ser discutido entre os técnicos: quanta água é neces-
sária para produzir algum produto que consumimos. 
Por exemplo, se é verdade que precisamos, por dia, 
para beber, algo em torno de 3 litros de água e, para 
tomar banho e satisfazer às necessidades básicas, 
alguma coisa como 200 litros para cada pessoa; no 
que diz respeito ao que cada um de nós come, cada 
um consome cerca de mil litros de água. O que quero 
dizer com isso é que os produtos que comemos têm 
embutido para serem produzidos algo como mil litros 
de água ou mil quilos. Portanto, esse é o conceito de 
água virtual, é o que é necessário para produzir essa 
roupa... 

(Intervenção inaudível.) 

O SR. JERSON KELMANN – Pois não? 

(Intervenção inaudível.)

O SR. JERSON KELMANN – Não, por  dia, na 
realidade, a média brasileira é 800. Vou fazer uma con-
tinha fácil para as pessoas poderem perceber isso. Não 
vou falar de números exatos, só em ordem de grande-
za. Para produzir um quilo de grãos – vamos pensar 
em milho – são necessários cerca de mil litros; para 1 
quilo de frango, são necessários 2.000 litros, o dobro. 
Se a pessoa comer ao longo do dia 600 gramas de mi-
lho e 200 gramas de frango, já se chega aos mil litros 
de água, ou seja, mil quilos de água são necessários 
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para produzir os alimentos que comemos. Então, não 
é errado dizer que o que comemos é como 500 vezes 
o que bebemos a cada dia, nesse sentido figurado. 

Essa idéia de água virtual é interessante para 
atingir a melhores relações de comércio e de distribui-
ção de água no mundo. No fundo, nossa riqueza em 
água e terras se dará muito provavelmente não pela 
exportação de água e, sim, de produtos agrícolas. 
Essa é a nossa vantagem comparativa, nós podemos 
produzir aqui. Transportar água é muito caro. Um me-
tro cúbico de água, ou mil litros, como todos sabem, 
pesam mil quilos. 

Passando adiante, não quero estender-me muito. 
Se houver interesse, poderemos aprofundar cada um 
desses temas. Outro assunto muito importante foi a 
questão das hidrelétricas. Há um lobby muito grande 
no mundo, várias organizações não-governamentais, 
principalmente nos países desenvolvidos, têm posi-
ção genericamente contra barragens em geral e, em 
particular, hidrelétricas. É quase que uma postura de 
natureza ideológica, ou até mesmo, exagerando, qua-
se que religiosa. É uma postura contra hidrelétricas, 
barragens, não importa o quê. Para os países em de-
senvolvimento isso pode ser um grande obstáculo ao 
desenvolvimento, ou importante encarecimento dos 
custos de energia, de abastecimento de água e do 
controle das enchentes. 

Nesse fórum houve uma longa discussão sobre 
o tema barragens. Precede ao fórum, um relatório fei-
to pela Comissão Mundial de Barragens, que fez uma 
espécie de checklist, quer dizer, uma itenização de 
todos os aspectos que têm de ser levados em consi-
deração antes de se fazer uma barragem. É uma lista 
de muitos itens, que, quando olhados de maneira inte-
gral, ou seja, todos os itens serem satisfeitos, é quase 
uma proibição de construção de qualquer barragem. 
É quase impossível alguma barragem conseguir pas-
sar em todos os itens. Então, essa é uma maneira 
um pouco disfarçada de fazer com que os países em 
desenvolvimento não possam fazer o que os países 
desenvolvidos já fizeram: barragens. 

Com isso não quero dizer que todas as barragens 
devem ser feitas, antes que algum jornalista publique 
“Kelmann defende as barragens”. Não é isso. O que 
nós, países em desenvolvimento, devemos ter é a ca-
pacidade de decidir quais barragens são boas para 
nós e quais são as ruins. Anteriormente, havia uma 
posição mundial de que qualquer barragem é ruim, e 
não é o caso. Temos um potencial hidrelétrico impor-
tante ainda a ser desenvolvido; algumas das barragens 
com potencial hidrelétrico podem ser aproveitadas em 
termos ambientais e sociais, outras não podem ser 
construídas. E nós, população organizada, devemos 

ter o discernimento de saber distinguir o que contribui 
para o progresso do País e o que não, o que afeta o 
meio ambiente e os que moram naqueles locais. 

Também nessa linha, um progresso interessante 
foi feito pelo Banco Mundial. Esse órgão de financia-
mento quase reconheceu, recentemente, que tinha 
uma postura refém dos grupos que iam as suas portas, 
contra qualquer barragem, não importa se boa ou má. 
Iam às portas da instituição em Washington, mostra-
vam-se contra qualquer barragem, não importava se 
no Brasil, em Sri Lanka, onde fosse, o board do Ban-
co Mundial se intimidava e não financiava obras que, 
às vezes, eram muito interessantes para o controle 
de cheias, abastecimento das populações e produção 
de energia elétrica. Outras, como eu disse, são ruins. 

No fórum de Kyoto, o Banco Mundial veio com 
novo documento. Eu até o trouxe, para o caso de esta 
Comissão nele ter interesse. Trata-se de estratégias 
de recursos hídricos do Banco Mundial, uma vista 
abrangente em que reconhecem que  estavam erra-
dos e que o papel de financiamento dos organismos 
multilaterais é entrar no mérito da questão, ou seja, 
ajudar os países a decidirem se uma barragem é boa 
ou má, e não ficar na posição cômoda de dizer que 
todas são más. E eles têm expertise para isso, porque 
têm sucessos e falhas pelo mundo inteiro. Portanto, 
podem condicionar as falhas para não repetir os insu-
cessos passados.

São tantos assuntos, mas já estou chegando ao 
final. Outro tema, talvez tão importante quanto esse, 
que teve grande visibilidade na imprensa foi o finan-
ciamento de abastecimento de água e saneamento. 
Muito tem sido dito que mais de 1 bilhão de pessoas 
no mundo não têm acesso à água potável e mais de 
2 bilhões não têm acesso a saneamento. Quando se 
olha isso no cenário mundial, o que evolui? No fundo, 
comparando o fluxo financeiro dos países desenvol-
vidos, como os Estados Unidos e países da Europa, 
com os em desenvolvimento, o que se verifica é um 
declínio da ajuda. Durante a Rio-92, essa ajuda bru-
ta era da ordem de 0,4% do Produto Nacional Bruto 
do agregado dos países ricos. Em 1992 assumiram o 
compromisso, durante o evento do Rio de Janeiro, de 
que subiriam essa contribuição agregada para 0,7%. 
Dez anos depois o que se verificou é que caiu para 
0,2%. Portanto, há quase que um cinismo nessa coisa 
de ajuda dos países ricos aos pobres. Uma conclusão 
relevante é que temos de contar com nossos próprios 
meios. Cabe aos países em desenvolvimento resolver 
seus problemas de saneamento, porque não há muita 
expectativa de grandes soluções. 

Houve um relatório muito importante de um co-
mitê ilustre, mas cuja direção causou muita tensão 
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na imprensa por ter sido o ex-Presidente do FMI, Sr. 
Michel Camdessus. Vários temas relevantes foram 
mencionados, mas vou citar apenas 2. Primeiro, os 
organismos multilaterias de financiamento – Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
Banco Asiático – devem abandonar o conceito que 
tinham anteriormente de que as tarifas devem cobrir 
todo o custo do serviço. Até recentemente, o Banco 
Mundial não se sentia à vontade para financiar obras 
de saneamento, se não estivesse garantido que o con-
sumidor final, o usuário, teria pela tarifa capacidade de 
pagar todo o ciclo, ou seja, investimento, operação e 
manutenção. Quando se leva isso a ferro e fogo, o que 
se observa? O que temos visto no mundo afora. As 
comunidades pobres não só do Brasil, mas do mundo 
inteiro têm uma capacidade de pagamento inferior ao 
custo do serviço. 

E há perversidade nesse assunto, porque o cus-
to/serviço é tanto maior quanto mais pobres são as 
comunidades. Levar água à favela ou tirar o esgoto 
de lá é mais caro do que fazer isso numa habitação 
comum das ruas. Levar água a Guaribas, no Piauí, é 
muito mais caro do que levar água para o Jardim Pau-
lista, porque as distâncias são muito maiores. Então, 
a perversidade da situação é que os custos dos ser-
viços são mais elevados para atender aos pobres. Se 
levarmos a idéia de que cada usuário tem de pagar o 
custo integral da implantação, investimento, operação 
e manutenção, o resultado disso é a impossibilidade. 
Então, houve uma evolução positiva no sentido de re-
conhecer que nas comunidades pobres, cuja capaci-
dade de pagamento é inferior ao custo/serviço, é, sim, 
necessário ter subsídios e recursos fiscais para cobrir 
isso. Só que a recomendação que acho interessante 
é que esses subsídios não devam se espraiar pelas 
empresas prestadoras de serviço, porque quando se 
dá apenas subsídios a elas, com freqüência, quem 
acaba sendo beneficiado é quem não precisa. 

Sei que essa discussão, às vezes, tem outra 
conotação, mas é preciso orientar, focar os subsídios 
para aqueles que precisam. Essa é uma recomenda-
ção importante. Para não me estender muito, vou falar 
da segunda conclusão desse relatório que achei extre-
mamente relevante. Esse comitê fez uma proposta de 
melhor utilização de recursos públicos, subsídios, para 
alavancar e fazer com que os gastos no saneamento 
sejam mais eficazes. Eles chamam essa proposta, em 
inglês, de Output-Based Aid – OBA. 

Quando  você houve os conselheiros da área, 
é curiosíssimo porque é uma proposta que eles não 
apresentaram em lugar nenhum do mundo, e que nós 
estamos apresentando no Brasil. O que é isso? É o 
programa, que o Deputado Mendes Thame conhece 

muito bem, de pagamento pelo resultado. Quer di-
zer, aqui eles propõem que para diminuir as perdas 
financeiras, as perdas com o que o Governo gasta 
de infra-estrutura, e esta não funciona... Ou seja, o 
Governo financia uma tubulação, uma estação de 
tratamento de esgoto, uma rede de coleta de esgoto, 
e, depois, esse empreendimento ou não funciona, ou 
funciona por muito pouco tempo, porque o prestador 
de serviço não tem o aparato para fazer a operação 
e manutenção, ele não tem capacidade, financeira ou 
técnica, de fazer operação e manutenção. Nessas cir-
cunstâncias, para evitar esse desperdício que não é 
privilégio brasileiro, é assunto corrente nos países em 
desenvolvimento, a proposta desse relatório é que se 
pague pelo resultado.

É exatamente o tema que nós trazemos aqui, por-
que a Agência Nacional de Águas, desde 2001, tem o 
Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas, que 
tem 2 características. É um programa para incentivar a 
construção de estações de tratamento de esgoto, que 
são essenciais para despoluir os rios. 

Esse programa faz o quê? De um lado, deixa a 
decisão de que estações de tratamento de esgoto que 
devem ser construídas não sejam do Governo, e, sim, 
dos comitês de bacia. E, de outro, que é o tema aqui, 
ele não financia a obra, paga pelo resultado, que neste 
caso é esgoto tratado.

Nessa discussão, eu participei de um fórum sub-
seqüente, organizado pelo Banco da Ásia, e quando 
eu contei a experiência do Brasil, foi um furor, porque 
é uma experiência concreta de uma idéia, ainda em 
gestação, que eu tenho impressão de que nós saí-
mos na frente. E saímos bem, porque, até então, está 
dando certo.

Sr. Deputado, eu teria muitas outras coisas a di-
zer, mas não quero monopolizar a palavra, penso que 
já lancei alguns temas para o debate e eventual apro-
fundamento. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) – A 
Presidência agradece ao Dr. Jerson Kelmann pela bri-
lhante exposição. Certamente, o debate será ricamente 
engrandecido pelos Deputados aqui presentes. 

Convido o Sr. João Bosco Senra, Secretário de 
Recursos Hídricos, para o seu

pronunciamento.
O SR. JOÃO BOSCO SENRA – Sr. Presidente, 

Deputado Júlio Lopes, em nome de quem cumprimento 
a todos os Deputados presentes, agradeço o convite 
para estar aqui e falar sobre esse tema.

Nós tivemos a oportunidade de estar participan-
do da Conferência de Kyoto. Como já foi falado, a con-
ferência ocorreu em 3 cidades do Japão – em Kyoto, 
Osaka, e Shiga. Tal conferência reuniu mais de 6.000 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 01995 

delegados; foram vários eventos. Participamos também 
de um evento organizado pela Rede Internacional de 
Organismos de Bacia, em que fizemos parte de uma 
mesa-redonda ministerial. Uma gestão por bacia é 
necessária. Houve várias presenças importantes, dos 
diversos continentes, onde pudemos discutir a experi-
ência do Brasil e apresentar um pouco da política de 
recursos hídricos. 

Do Brasil, na conferência, nós tivemos uma pre-
sença mais oficial. Foram 11 pessoas que se comu-
nicaram com o Governo brasileiro. Portanto, de certa 
maneira, nós encontramos uma representação, que foi 
coordenada pela Ministra Mitzi Gurgel Valente, chefe 
da Divisão de Meio Ambiente do Itamaraty, que bri-
lhantemente soube conduzir os trabalhos no processo 
de negociação dos textos finais. Estivemos eu; a Dra. 
Maria de Fátima, diretora da nossa Secretaria de Re-
cursos Hídricos; o Dr. Jerson Kelmann; o Dr. Benedito 
Braga, da ANA, pelo Ministério do Meio Ambiente; o 
Sanderson, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia; e 
4 representantes de ONGs brasileiras que estiveram 
também participando efetivamente. Havia outros bra-
sileiros, mas de certa maneira não faziam parte da 
comitiva, pois não se credenciaram, não se posicio-
naram como representantes mais ativos da participa-
ção brasileira.

O formato do fórum é o chamado “diálogo entre 
as partes”. O objetivo era uma troca de idéias e de ex-
periências, e houve mais de 100 eventos, com vários 
temas – água e agricultura; água e saneamento; água 
e meio ambiente; governança; água e pobreza; água 
para a paz; água e agricultura, dentre outros. 

Nós  tivemos, também, a participação da Dra. 
Fátima, da Secretaria de Recursos Hídricos, como 
representante do Brasil no tema de gênero. A questão 
de gênero e água é um tema que nas conferências 
internacionais de recursos hídricos vem sendo apre-
sentada como fundamental.

O encontro de Kyoto deu origem a 4 produtos, 
digamos assim. Um deles é a declaração ministerial, à 
qual vou me dedicar um pouco mais, quando falar sobre 
ela. Foi um momento em que tivemos a oportunidade 
de estar participando, representando o Governo. 

Outro documento foi um portifólio de ações rela-
tivas à água, que é uma coletânea de iniciativas bila-
terais de várias experiências, troca sobre legislações, 
o avanço que há nos países, a questão de tecnologias 
de acesso à água, o saneamento. Então, foi distribuído 
esse portifólio, foi lançada a proposta dessa coletânea 
de iniciativas. 

Também foi feito um resumo das mesas-redondas 
realizadas durante o segmento ministerial. Houve vá-
rias mesas-redondas no segmento ministerial, em que 

vários temas foram debatidos. E foram feitos resumos 
dessas mesas-redondas, que foram apresentados tam-
bém como produto da conferência. E teve também uma 
declaração dos Ministros de Agricultura que estavam 
presentes ao fórum. É bom ressaltar que vários desses 
conceitos, nesse documento, o Brasil não concordou 
com algumas ações que estavam previstas. E eu faço 
esse parênteses para dizer que de todos esses 4 pro-
dutos, o único aprovado por consenso foi a declaração 
ministerial, fruto do trabalho de lá.

Essa declaração ministerial é dividida em 5 temas 
– a questão da política geral; a questão do manejo dos 
recursos hídricos e a repartição de benefícios; água 
potável e saneamento; água para alimentos e desen-
volvimento rural; prevenção da poluição das águas, 
conservação do ecossistema e mitigação de desastre 
e manejo de riscos. 

O documento se dividia nessa parte, e eu vou 
falar um pouquinho sobre os debates ocorridos. Le-
vantei algumas questões que foram as mais polêmicas 
durante a conferência.

É importante ressaltar que o primeiro texto foi 
formulado pela comissão organizadora, sobretudo co-
mandada pelo Japão, que era o anfitrião. No primeiro 
dia de reunião, houve amplo debate, muito extenso, 
logo nos primeiros parágrafos, o que levou à suspen-
são dos trabalhos, depois de longa discussão, para que 
fosse feita nova revisão, incorporando novos conceitos 
a fim de dar seqüência ao debate. Foi feita nova versão, 
incorporamos as várias sugestões, o que possibilitou 
inclusive o encaminhamento dos trabalhos. 

A primeira questão apresentada já constava do 
texto, no sentido de que os Ministros de todos os Go-
vernos deveriam acatar as declarações temáticas e 
regionais expressas no fórum. Este era um tema que 
estava proposto em um documento, mas que o Brasil 
foi contra, junto com vários outros países. Então, tal 
tema foi retirado do documento, porque não era pos-
sível acatar declarações sem que o país estivesse 
participando de todos os fóruns, de todas as questões. 
Assim, respeitou-se a questão da soberania, da auto-
nomia de cada região.

A segunda questão, o Dr. Kelmann já abordou: 
o conceito da água como direito humano. Junto com 
isso o Governo do Japão apresentava outro conceito, a 
água para a segurança humana. Esse conceito era te-
mido pelos países em desenvolvimento. Aí, por questão 
mais diplomática mesmo, os países entenderam que 
esse conceito não deveria prevalecer no documento, 
pelo temor de que a falta de recursos financeiros, a 
falta de capacitação técnica não permitiriam atender ao 
que estava previsto em relação à questão de abaste-
cimento e saneamento adequados, imputando, assim, 
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aos países uma responsabilização internacional que 
eles não teriam como cumprir. Quer dizer, de repente, 
um país, sem recurso e sem capacidade técnica para 
abastecer  toda a população com água e saneamento, 
poderia ir a um tribunal por estar ferindo a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos.

Esta foi uma defesa, e o Governo brasileiro junto 
com vários outros países conseguiram que esse ponto 
não entrasse, como no princípio.

A discussão era sobre o acesso à água e, junto 
com isso, é bom ressaltar, os países em desenvolvi-
mento diziam que se fosse assegurado recursos para 
eles a fim de atenderem a essa demanda, poder-se-ia 
resolver esse problema. Como não houve essa contra-
partida dos países ricos, ou seja, alocar recursos para 
que os outros países pudessem estabelecer metas e 
atender a todos os cidadão com água e saneamento, 
houve um momento de muita tensão nesse aspecto 
e, por isso, saiu esse conceito.

A terceira questão foi levantada sobretudo pe-
los países da América Latina, relativa aos problemas 
indígenas no que se refere ao aspecto sagrado das 
águas. Os europeus e japoneses se opuseram a isso. 
A proposta deles era que houvesse outro conceito que 
assegurasse a política que eles vêm adotando, sub-
sídio à agricultura, o que tem dificultado a política dos 
países em desenvolvimento, sobretudo do Brasil, na 
disputa no mercado internacional. Esse conceito não 
passou nem aquele que a Comunidade Européia e o 
Japão traziam para assegurar e dar respeito à política 
de subsídio à agricultura que vêm adotando.

Uma outra questão refere-se à boa governança 
para atrair investimentos externos. Estava no documento 
que haveria de ter um sistema instalado para receber 
investimento externo, mas eles alegaram que muitos 
dos países em desenvolvimento não tinham recursos 
para iniciar um processo de capacitação, portanto, os 
mais pobres sofreriam para poder iniciar seu processo 
de melhor governança na política de recursos hídricos. 
Conseguiu-se retirar isso do texto. 

Outra questão também debatida foi a das parce-
rias pública/privada. O texto trazia 3 parágrafos, mas 
foi reduzido a apenas 1, reforçando outros tipos de 
parceria, sobretudo na valorização da parceria públi-
co/público, entendendo a água como um bem público. 
Isso tem muito a ver com o tema que o Dr. Kelmann 
já apresentou aqui, um dos grandes debates na con-
ferência, manifestação da sociedade civil, e houve na 
própria discussão ministerial uma enorme cisão .

Há algumas questões importantes apontadas pelo 
Dr. Kelmann, mas o relatório constata que os recursos 
financeiros disponíveis atualmente não dariam para 
atender à meta estabelecida até 2015, ou seja, reduzir 

à metade as pessoas sem acesso a saneamento. Ele 
sugere uma torre de observação, para monitoramento 
internacional dos Estados dos recursos hídricos nos 
diferentes países, além da criação de um Conselho de 
Sábios para monitorar as atividades empreendidas. Na 
verdade, seria uma ingerência internacional nos países 
em desenvolvimento, os que têm esse maior déficit na 
área de saneamento.

Houve uma  reação muito grande. Alguns países 
africanos defenderam pouco esse texto, acreditando 
que com isso poderiam trazer algum recursos. A União 
Européia defendeu muito o relatório, sobretudo a im-
portância do monitoramento internacional. Os Estados 
Unidos, Austrália e outros doadores ficaram contra, 
com medo de terem de doar dinheiro. Os países la-
tino americanos, Índia, China e outros Estados não 
concordaram com essa instância supranacional para 
monitorar a política nos países. 

O documento original do Japão abordava de ma-
neira muito ambígua o monitoramento e a avaliação, 
sempre trabalhando a questão da ação supranacional. 
O Brasil defendeu a posição de que cabe a cada país, 
soberanamente, e não à comunidade internacional, 
implementar sua gestão, seu processo de monitora-
mento e assegurou o conceito, já abordado pelo Dr. 
Kelmann, de águas transfronteiriças e não de águas 
internacionais, como queriam. Para tanto, foi muito im-
portante a defesa feita pela representação brasileira 
do resgate da Agenda XXI – um documento oficial da 
ONU. O Fórum Mundial da Água não é um encontro 
oficial da ONU. O Brasil reforçou muito a importância 
da ONU, sobretudo, porque, no momento da confe-
rência, tínhamos uma guerra declarada. Todos nós 
conhecemos o atropelo sofrido pela ONU. Era tempo 
de reforçar, inclusive, a sua importância.

Outro tema foi o subsídio à agricultura. Um gru-
po formado por Brasil, Austrália e Vaticano conseguiu 
descaracterizar o documento. Houve demanda muito 
grande de europeus e japoneses, como já disse, por 
subsídio à produção e exportação de seus produtos 
agrícolas. Havia no texto menções no sentido de as-
segurar todo o processo de subsídio que hoje é con-
cedido, que faz com que tenhamos barreiras às expor-
tações brasileiras e de outros países, principalmente, 
do terceiro mundo.

Não me vou estender na questão das barragens, 
mas o documento, depois de ampla negociação, aca-
bou tirando a palavra barragem do texto e assegurou 
que ela é uma fonte renovável, o que era importante, 
e já foi bem enfocado pelo Dr. Kelmann.

De maneira geral, o encontro não avançou como 
poderia ter sido em função da falta de provisão de re-
cursos financeiros adicionais para recursos hídricos 
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e por não ter feito nenhuma menção aos efeitos das 
mudanças climáticas. Eram 2 temas importantes, mas 
os países desenvolvidos rejeitaram assegurar esses re-
cursos. Em contrapartida, não houve tanto recuo como 
poderia ter havido, se de fato tivessem sido aprovados 
esses conceitos que afetariam sobretudo a soberania 
das nações. Um objetivo que era perseguido pelo texto, 
em muitas citações, a perspectiva da internacionaliza-
ção foi reduzida. O texto não avançou nesse aspecto, 
assegurando a soberania.

Em poucas palavras era isso. Estou disponível 
para os debates.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) 
– Agradeço ao Dr. João Bosco Senra, Secretário de 
Recursos Hídricos.

Tem a palavra o Sr. Sanderson Medeiros Leitão, 
do Ministério da Ciência e Tecnologia.

O SR. SANDERSON ALBERTO MEDEIROS 
LEITÃO – Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sr. Pre-
sidente, Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
agradecemos  o convite para participar desta sessão. 
Participamos do 3º Fórum Mundial da Água, represen-
tando o Ministério da Ciência e Tecnologia. Não repe-
tirei as palavras dos meus antecessores, Dr. Jerson 
Kelmann e Dr. João Bosco Senra, que já muito bem 
relataram, em linhas gerais, o 3º Fórum Mundial da 
Água. Porem, vou me ater mais à nossa participação 
no painel: Ciência, Tecnologia e Gestão. Participamos 
de muitos outros painéis, mas o nosso principal obje-
tivo foi participar desse.

Tentarei fazer um relato sucinto para os Srs. Depu-
tados e todos os presentes. A nossa participação deu-se 
por intermédio de intervenções, debates e sugestões. 
Da mesma, forma divulgamos aos participantes, às 
autoridades ali presentes e técnicos, as ações e ino-
vações da política brasileira para a área de ciência e 
tecnologia. Um grande instrumento, um grande trunfo 
que temos é o CTHidro, Fundo Setorial de Recursos 
Hídricos, instrumento de financiamento de projetos 
científicos e de desenvolvimento tecnológico, destina-
do a aperfeiçoar os diversos usos da água, como está 
na Lei nº 9.993, de 24 de julho de 2000.

O CTHidro e as ações do Governo brasileiro, 
notadamente do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
despertaram grande interesse, devido, infelizmente, 
ao desconhecimento dos outros países em relação ao 
Brasil. Mesmo países da América do Sul desconhecem 
o que acontece no Brasil em termos de política nacional 
de recursos hídricos, em termos de ciência e tecnolo-
gia e de como gerimos os nossos recursos hídricos. 
Infelizmente nossa produção científica, comparada a 
de países do Primeiro Mundo, está um pouco atrás. Já 
alcançamos vários progressos. O novo Governo está, 

cada vez mais, tentando melhorar o nosso desempe-
nho, mas ainda não chegamos lá. 

A nossa participação no painel Ciência e Tecnolo-
gia despertou questionamentos a respeito dos fundos 
setoriais, de outros fundos, do papel do Ministério da 
Ciência e Tecnologia no contexto brasileiro, do desen-
volvimento científico e tecnológico do Brasil, como país 
emergente, considerado líder na América do Sul em 
todos os sentidos. As pessoas ficaram muito curiosas e 
desejosas de conhecer mais a respeito. Notamos muito 
interesse não só de representantes de países desen-
volvidos, mas da Índia e África do Sul, países que têm 
o mesmo nível de desenvolvimento do nosso.

Questões sobre ciência, tecnologia, inovação, 
recursos hídricos e “ambientagem” no Brasil foram as-
suntos que despertaram muito interesse dos nossos 
colegas. Observamos, durante as apresentações do 
painel de Ciência, Tecnologia e Gestão, que duraram 
2 dias, uma forte e ativa participação dos integrantes 
da Agência Espacial Européia. Fiquei até desejoso de 
que, quem sabe, num próximo evento, a Agência Es-
pacial Brasileira, que faz parte do sistema do Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia, também participe e leve 
seus produtos. A Agência Espacial Européia teve um 
espaço de tempo muito amplo naquele painel, pratica-
mente um dia inteiro, para apresentar seus produtos, 
seus satélites específicos de última geração, com fina-
lidades inerentes às questões ambientais, a imagens 
obtidas por eles e a tudo que pode ser feito em termos 
de gestão e gerenciamento de recursos hídricos, apro-
veitando os produtos oferecidos pelos satélites e pela 
Agência Espacial Européia. 

Discutiu-se e nomeou-se também requerimentos 
chaves para a ciência e tecnologia em âmbito mundial, 
quais as  sugestões daquele painel para os países 
presentes, que eram muitos – cerca de 6 mil pessoas 
participaram desse evento. 

Então, é preciso que nós, políticos, adotemos um 
discurso comum para as questões relativas à ciência 
e tecnologia.

Impossibilidade de se gerenciar sustentavelmente 
algo que não se compreende. Esse é um ponto interes-
sante. Foi dito lá que não se compreende exatamente 
meio ambiente; por maior esforço que se esteja fazendo 
não se compreende ainda esta questão. Então, como 
gerir sustentavelmente algo que não se compreende 
inteiramente?

Da mesma forma, um dos pontos principais discu-
tido foi a melhoria do acesso à água e ao saneamento. 
Saneamento foi uma das “estrelas”- entre aspas – des-
se painel sobre ciência e tecnologia. Também foram 
fomentadas questões a respeito do saneamento no 
Brasil. Infelizmente, não pudemos dar boas notícias, 
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mas esperamos que, brevemente, essa situação mude, 
pelo menos ações continuem a ser tomadas para re-
solução desse grave problema.

Uma outra sugestão que o painel Ciência e Tec-
nologia e Gestão deu foi que adotemos, para questões 
globais, soluções globais. Ou seja, fomentar a coope-
ração regional e mundial entre os países – principal-
mente fomento da Cooperação Sul-Sul. Esse foi um 
dos pontos altos – Brasil, Índia, África do Sul, Méxi-
co e outros países que são considerados economias 
emergentes.

Uma coisa também mencionada foi como que a 
missão científica poderia interferir juntamente com a 
curiosidade científica. Uma coisa ajuda a outra. Como 
os cientistas conseguem pesquisar , por que conse-
guem pesquisar e descobrir novos avanços tecnológicos 
em todos os ramos do conhecimentos, notadamente 
na área de recursos hídricos. Então, descobrimos que 
são curiosos, cientificamente, até que encontram as 
soluções.

Outro ponto bastante discutido foi a precisão do 
conhecimento, que deveria significar redução das in-
certezas, compartilhamento da informação e neces-
sidade de transparência dessa informação. Que os 
países mais desenvolvidos pudessem compartilhar as 
informações com os países do outro lado do planeta e 
que essa informação não fosse de difícil entendimento; 
que houvesse transparência para que todos possam 
alcançar o almejado desenvolvimento científico e tec-
nológico com o uso sustentável dos recursos hídricos 
e do meio ambiente.

Outro ponto bastante debatido foi a necessidade 
de se mostrar aos tomadores de decisão e aos políti-
cos quão benéfico e quão importante é apoiar projetos 
sobre ciência, tecnologia e inovação, principalmente 
na área de recursos hídricos.

Resumidamente, foi essa a nossa participação 
no 3º Fórum Mundial da Água. Fizemos parte da de-
legação oficial do Brasil. Também fomos à conferência 
ministerial. Participamos de vários fóruns, discutimos, 
tentamos, na medida do possível, fazer com que os 
outros delegados e os outros técnicos que estavam 
ali presentes tomassem conhecimento dos avanços 
tecnológicos, políticos, da política nacional de recur-
sos hídricos, do sistema nacional de gerenciamento 
dos recursos hídricos do Brasil. Notamos também um 
grande interesse por parte da iniciativa privada em vir 
conhecer, em vir investir no Brasil na área de recursos 
hídricos. Várias  empresas ficaram realmente interes-
sados em vir para descobrir o que temos aqui: um país 
com quase 13% das reservas hídricas do mundo. Esse 
é um dado muito importante que levanta interesses de 

todos os lados. Então, foi essa, resumidamente, a nossa 
participação no 3º Fórum Mundial da Água.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) 

– Muito obrigado, Dr. Sanderson Medeiros Leitão, ana-
lista em ciência e tecnologia do Ministério da Ciência 
e Tecnologia.

Passo a palavra ao autor do requerimento, Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MEN-
DES THAME – Em primeiro lugar, quero cumprimentar 
todos os palestrantes, que, atendendo a este nosso 
convite, aqui estão para trazer praticamente em pri-
meira mão, algumas informações a respeito desse 
evento em Kyoto, que reuniu tantas autoridades, tan-
tos estudiosos, a respeito de um problema que nos 
aflige muito, que é a perspectiva iminente de termos 
problemas não só quanto à quantidade, mas quanto à 
qualidade de água, o que já vem ocorrendo em muitas 
regiões do mundo.

Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar o Dr. 
Kelmann, pelo prêmio que recebeu, e dizer que todos 
nós, brasileiros, nos sentimos – dentro do que Sig-
mund Freud chamava de transferência afetiva – tam-
bém contemplados por este prêmio que recebeu com 
relação à gestão das águas. É uma honra para nós, 
todos os brasileiros, termos alguém que recebe uma 
distinção internacional por algo tão positivo, tão opor-
tuno, tão atual.

Eu quero fazer algumas observações e algumas 
perguntas. Acho importante que o Brasil seja muito 
bem representado nessas reuniões de organismos in-
ternacionais. As convenções têm grande importância. 
Primeiro, porque aquilo que é decidido numa Conven-
ção, se aprovado dentro das regras – por 55 países 
dos signatários da ONU e esses países representando 
55% em relação ao problema -, poderá transformar-se 
numa lei internacional. Claro que é um processo longo. 
É preciso que os países ratifiquem as convenções e, 
depois, que os Parlamentos ratifiquem o que foi ratifi-
cado pelo Poder Executivo, mas é o caminho para que 
possamos ter uma boa governança global universal.

No caso da água, vemos como estamos atrasa-
dos, e é algo paradoxal. Temos hoje, de acordo com 
os cientistas, 2 gravíssimos problemas ambientais: a 
questão do efeito estufa, das mudanças climáticas, e 
a questão da água. Esses problemas são mais impor-
tantes do que todos os outros, porque estão relacio-
nados à qualidade de vida e à própria sobrevivência 
da espécie humana.

Em relação à questão das mudanças climáticas 
provocadas pelo efeito estufa, preciso explicar para a 
população o que é o efeito estufa; é algo detectado 
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recentemente, em relação ao qual ainda não conse-
guimos fazer nada porque não conseguimos aprovar 
o Protocolo de Kyoto nos países, para se transformar 
em uma lei internacional.

Sobre a questão da água, trata-se de um problema 
muito antigo. A Inglaterra começou a despoluir o Rio 
Tâmisa em 1895. Há 108 anos, começou a despolui-
ção; portanto, é um problema muito antigo. Não preciso 
explicar a ninguém: todo mundo está vendo que rios 
caudalosos do passado se transformaram em filetes 
de água. Em terceiro lugar, muitos países já adotaram 
procedimentos relacionados a legislações, recursos 
públicos e gestão, suficientes para oferecerem água 
às suas populações nas próximas décadas.

Mas, em nível internacional, é interessante obser-
var o seguinte: se pegarmos todas essas reuniões a 
respeito de água – desde a reunião lá atrás de Dublin, 
de Haia, até essas últimas agora -, nós observamos 
que não  avançam na questão de se criar uma lei in-
ternacional que dê uma obrigatoriedade de fazer. Até 
para se discutir e para se transformar a aceitação dos 
conceitos, nós já vemos uma grande dificuldade.

É claro que o fato hoje relatado, de que não pre-
ciso mais cobrir todos os custos para obter o financia-
mento, é algo de extrema relevância, porque, a partir 
do momento em que isso fica consagrado, significa que 
eu, na prática, estou entendendo a questão da água 
como valor coletivo e, como valor coletivo, posso usar 
recursos do orçamento fiscal. Diferente de um pedágio, 
que paga quem usa a estrada. Água, não. Água inte-
ressa aos jovens, aos idosos – gordo, magro, pobre, 
rico, todos, enfim. Ponho recursos coletivos.

Outro motivo é a questão de considerar água 
como direito humano básico e, portanto, relacionado à 
própria segurança alimentar e à sobrevivência huma-
na. Isso é algo que ainda está um pouco mal definido, 
porque não vemos questões que consigam operacio-
nalizar esse conceito. Vou dar um exemplo já relacio-
nado com a questão do aquecimento global. Em 1992, 
tivemos aqui a Convenção de Mudanças Climáticas, 
na Rio 92. Cinco anos depois, em Kyoto, tivemos a 
operacionalização, através do Protocolo, daquilo que 
foi decidido 5 anos antes. Quase ninguém fala nessa 
reunião de 92. Só falam no Protocolo de Kyoto, que 
ficou mais fácil de falar. Até esquecem que isso tudo 
começou aqui em 1992.

Em relação à questão da água, com tantas idéias 
que temos aqui no Brasil, nunca se pensou – e eu queria 
aqui fazer essa primeira pergunta aos 3 ilustres con-
vidados – em o Brasil levar aos fóruns internacionais 
uma proposta em relação à água, em caminharmos no 
sentido de uma operacionalização? Vou dar um exem-
plo prático, um só. Os demais só com direitos autorais. 

Acho que todos os Deputados têm grandes idéias na 
área de legislação, mas vão se reservar para uma dis-
cussão posterior. Quando calculamos o coeficiente de 
endividamento para conseguir um financiamento ex-
terno, as questões relacionadas com saneamento bá-
sico entram nesse coeficiente de financiamento. Hoje, 
se eu quiser ter recursos do Banco Mundial, do BID, 
para financiamento nessa área, eu tenho. O Brasil já 
conseguiu conquistar a confiança desses organismos 
internacionais. O Projeto Guarapiranga, o melhor do 
mundo, foi considerado o melhor financiamento do 
BID. Se não consigo recursos não é por causa desses 
organismos – é porque as restrições internas do Go-
verno Federal impedem. Entra no coeficiente de endi-
vidamento e não consigo esse financiamento. Não dá, 
por exemplo, para se ter nas normas – uma hipótese 
– uma diretriz, uma normativa internacional dizendo 
que, para questões relacionadas a saneamento, que 
são consideradas como investimentos em saúde pre-
ventiva, não deverá ser levado em conta esse cálculo 
dos coeficientes de endividamento desses países? Isso 
é só um exemplo. Essa é uma pergunta de nível global, 
relacionada com esse evento que está lá.

Farei a segunda pergunta também para os re-
presentantes da ANA, Dr. Senra e Dr. Kelmann. É em 
relação ao futuro da ANA, se a ANA continua, se vai 
haver um mecanismo para regular a agência regula-
dora, se a ANA vai continuar com uma função, se vai 
sofrer um capitis diminutio, se vai continuar. Farei uma 
pergunta ainda menor, ainda mais pontual, mas de 
grande interesse: se ela continuar, quando as pesso-
as que foram aprovadas no concurso serão chamadas 
para assumir? E   agora uma pergunta ao Dr. Sander-
son. Fiz uma referência ao fundo de financiamento de 
projetos na área do Ministério da Ciência e Tecnologia. 
Se puder nos brindar com mais algumas observações 
sobre como ter acesso a esse fundo, sobre o que ele 
já financiou e que recursos práticos foram obtidos, nós 
agradecemos. 

Meus cumprimentos, depois de termos essa rara 
oportunidade de receber 3 depoimentos tão oportunos 
e tão preciosos. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) – 
Obrigado, Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. 

Pela ordem, concedo a palavra ao Dr. Jerson 
Kelmann. 

O SR. JERSON KELMANN – Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame, antes de mais nada quero agra-
decer a V.Exa. a lembrança desse prêmio que recebi. 
Gostaria de falar um pouco sobre ele dentro da linha 
do que V.Exa. abordou. 

Esse prêmio, na realidade, foi escolhido por um 
júri selecionado pela Comissão Mundial de Recursos 
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Hídricos. Ele não é dado a entidades, mas a pessoas. 
Eu reparti esse prêmio com o Ministro de Irrigação 
do Egito. 

A relevância principal dessa discussão está exa-
tamente no tema que V.Exa. colocou. Há um reconhe-
cimento mundial de que se temos muitos problemas 
com a água, tanto na questão da escassez quanto da 
poluição. Isso é notório. Por outro lado, temos os ins-
trumentos para começar a resolver isso. Quer dizer, 
temos uma lei, temos instituições e agora temos que 
colocar em marcha esses instrumentos. Como V.Exa. 
sabe muito bem, são a outorga, os comitês e todos 
os instrumentos funcionando. Temos uma lei rica que, 
quando colocada em prática – essa é a nossa missão 
– deverá transformar a realidade brasileira.

Portanto, vejo o prêmio não só como reconhe-
cimento pessoal de uma carreira dedicada ao magis-
tério e ao serviço público, mas também como reco-
nhecimento do caminho certo que nós, brasileiros, 
estamos trilhando. 

Com relação à primeira pergunta, antes de ir a 
Kyoto fui a Johanesburgo, e eu estava convencido de 
um equívoco, que V.Exa. não tem. Eu imaginava que 
havia restrição para empréstimo a empresas de sane-
amento, mesmo empresas saudáveis financeiramente, 
empresas que andam com suas próprias pernas, mas 
que são públicas, por existirem vasos comunicantes 
com as finanças públicas. Então eu pensava que esses 
vasos comunicantes fosse uma imposição externa ao 
Brasil, mas quando me aprofundei no tema, concluí, 
como V.Exa., que não é isso, que se trata de um proble-
ma de natureza interna, de como o Governo brasileiro 
organiza sua contabilidade de dívida pública.

Tanto isso é verdade que no caso da PETRO-
BRAS, uma empresa sólida, seria um embaraço para 
sua atividade empresarial, se cada empréstimo ou 
transação financeira que ela fizesse no mercado, en-
trasse não como investimento mas como aumento 
da vida pública. Então, há uma excepcionalidade da 
PETROBRAS. Dentro das nossas regras já há essa 
excepcionalidade. 

Penso que essa é uma decisão do Governo bra-
sileiro, que muitos defendem. Eu também. Assim como 
V.Exa., acho que investimento em saneamento, por 
empresas que têm sanidade técnica, financeira e eco-
nômica, não é dívida, é investimento em saúde. Por-
tanto, cabe a nós brasileiros mudar essa maneira de 
fazer contabilidade.

Posso estar equivocado, mas fiz uma pesqui-
sa nos documentos do guideline, guia de emprésti-
mo internacional, tentando achar a tal da cláusula, e 
não achei. Cheguei a esta conclusão: é a decisão do 

Governo brasileiro que deve ir na direção que V.Exa. 
recomenda. 

Em relação ao futuro da ANA, o Ministério do 
Planejamento, semana passada, realizou um seminá-
rio muito interessante para dar subsídios ao Governo 
para aperfeiçoar a atuação das agências. 

O seminário foi muito bem organizado por pes-
soas muito capacitadas. E no primeiro painel teve uma 
discussão sobre o que é a primeira regulação. Há 3 
tipos de regulação, segundo os expositores. 

O primeiro tipo de regulamentação é absoluta-
mente banal, nós todos conhecemos. Quer dizer, re-
gulação de serviços públicos é  conhecida e necessá-
ria no mundo inteiro, por uma razão que rapidamente 
explico. 

Os serviços públicos são concedidos por prazo 
muito longo, 25 anos, 30 anos. Sendo assim, não seria 
possível que um contrato de concessão previsse toda a 
evolução ao longo da concessão. Por isso é necessá-
rio um órgão com capacitação técnica, independência 
e autonomia para gerir 3 interesses que nem sempre 
são coincidentes. 

O primeiro interesse é óbvio, é o do consumidor, 
no caso nós, que recebemos água ou energia elétrica 
em nossas casas. O segundo é o interesse do Governo, 
que é o poder concedente. E o terceiro é o interesse 
da prestadora do serviço, quando concessionária. Não 
faço distinção de concessionária pública ou privada, 
pode ser um dos 2, é uma prestadora de serviço. Ape-
nas para mostrar que o interesse do Governo pode 
não coincidir com o interesse do consumidor – e não 
vou me alongar muito nesse tema – dou o seguinte 
exemplo. Sob o ponto de vista do consumidor de água, 
servida em sua casa por companhia de saneamento, 
o principal objetivo é ter o serviço bem prestado, a 
menor tarifa possível. 

Eventualmente isso não coincide com o interes-
se do Governo, porque cabe ao Governo defender os 
interesses dos não-consumidores, daqueles que estão 
fora e ainda não são atendidos. Eventualmente, sob o 
ponto de vista global, interessa que a tarifa não seja 
tão baixa, para que haja um excesso de arrecadação 
suficiente para capitalizar os investimentos essencial-
mente para atender aos pobres.

Esse 3 interesses têm que ser equalizados. Foi 
com essa teoria que os países avançados equalizaram 
os serviços públicos. Há uma outra categoria: a regu-
lação social, que é mais de tipos de serviço de saúde. 
Vou pular, porque não vem ao caso aqui. A terceira 
categoria é a regulação ambiental, a regulação do uso 
do bem público. A ANA se encaixa nessa categoria, 
regula não o serviço público, mas, sim, o uso do bem 
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público – caso dos rios, que são insumos essenciais 
não só para a saúde, mas para investimentos. 

Temos o cuidado de não cair na tragédia dos 
comuns. O que é a tragédia dos comuns? O que é de 
todos acaba não sendo de ninguém, não há nenhum 
gestor e aí o bem público é esgotado pelas ações indi-
viduais sem regras. É preciso regrar, para regrar você 
precisa ter uma estrutura tecnicamente sólida, ter uma 
certa neutralidade política para discutir qual o interes-
se preponderante, se é da irrigação ou da produção 
de energia elétrica. Esse assunto é de prioridade do 
Governo, mas cabe a uma agência reguladora ter me-
todologia e continuidade de procedimentos, para que 
dê segurança para aqueles que fazem um projeto de 
irrigação, uma hidrelétrica, uma indústria; que não se-
jam de repente desestabilizados, porque alguém, rio 
acima, secou o rio, porque não tem regras. É preciso ter 
regras permanentes, essa é a lógica da regulação do 
uso do bem público e naturalmente dando prioridade, 
como diz a lei, para abastecimento das populações.

O senhor poderia me perguntar se a regulação 
do bem público só pode ser feita com uma agência 
reguladora. A resposta é não. Por exemplo, minérios 
são regulados pelo DNPM. No passado, o uso de re-
cursos hídricos era regulado pelo DNAI. Então pode. 
Eu penso que o verdadeiro debate de interesse da so-
ciedade brasileira é o que serve melhor à sociedade, 
levando em consideração os 10 anos do processo de 
criação e implantação do sistema de gerenciamento de 
recursos hídricos no País. O processo é uma vitória da 
sociedade, ou seja, esse sistema complexo, participa-
tivo e que tem uma agência reguladora, participativa, 
resultado do congresso.

O futuro da ANA depende desta Casa, porque 
qualquer modificação, se houver intenção governa-
mental de modificar, será por lei, e esta Casa delibe-
raria, assim imagino. Profissionalmente, há 30 anos 
trabalho com o tema recursos hídricos. Sou professor 
do tema da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Pessoalmente, penso que tirar da ANA sua atual po-
sição de reguladora do uso do bem público seria um 
retrocesso para o País.

Com relação ao concurso público, termos lá no 
fundo alguns concursandos e gostaria de aproveitar 
a oportunidade para contar um pouco essa história, 
que   angustia muito a nós dirigentes. A ANA, ao con-
trário das demais agências reguladoras, não tem um 
quadro de empregados públicos, ela tem um quadro 
de cargos públicos. Como nós fomos a última agência 
a ser criada, temos um quadro de cargos públicos, e 
são pouco menos de 400 cargos.

Existe uma lei, da qual me esqueci o nome, que 
define a função de regulador. Então, nós, com base na 

nossa Procuradoria, tomamos uma iniciativa, iniciativa 
essa negociada com o Ministério do Planejamento no 
ano passado, de organizar um concurso público para 
o cargo de regulador. Eu vou enfatizar que esse con-
curso foi organizado pela ANA, com conhecimento e 
acompanhamento do Ministério do Planejamento. 

Esse concurso foi dividido em 2 etapas: uma era 
uma prova escrita, e a segunda seria um curso de 3 
meses na ANA. Essa prova escrita foi feita no território 
nacional inteiro, em todo o Brasil, quer dizer, em várias 
Capitais, e resultou em 80 candidatos para cada vaga. 
Nessa primeira fase, nós selecionamos 110 – lembrem 
que nós tínhamos quase 400. A nossa intenção não é 
explodir a ANA, encher todos os quadros, mas ir ha-
bilitando a ANA gradualmente com os seus funcioná-
rios, para que ela possa ter um crescimento orgânico, 
e não explosivo. 

Essa primeira fase nos deu muita satisfação por-
que nós tivemos, como eu disse, 80 candidatos para 
cada vaga e, dos 110 aprovados nessa primeira fase, 
90 tinham pelo menos grau de Mestre; alguns, de 
Doutor. Isso realmente demonstra que o concurso foi 
muito seletivo.

Dois ou 3 dias úteis antes de começar a segunda 
fase, que seria um curso, o Ministério do Planejamento 
identificou uma falha de natureza jurídica, e possivel-
mente tem razão. Enfim, é uma questão jurídica, criou-
se um problema de natureza jurídica, de fato, o concurso 
não podia ir para a frente, e nós o suspendemos por 
causa disso. Até reconheço a falha jurídica da ANA, 
se assim for decidido pela percepção da Consultoria 
Jurídica do Ministério do Planejamento.

Veja, o problema tem uma dimensão enorme: além 
do prejuízo para a ANA como instituição, ele tem uma 
dimensão humana gigantesca, porque alguns dos con-
cursandos já tinham abandonado os seus empregos, 
já tinham alugado casa em Brasília, tinham largado a 
sua residência de origem. 

Essa questão grave foi suficientemente pode-
rosa, felizmente, para sensibilizar a Ministra Marina 
Silva e o Ministro Guido Mantega, que perceberam o 
interesse público em que o concurso fosse à frente, 
com uma solução que eles propuseram à Casa Civil, 
de que fosse feita uma medida provisória. 

O problema jurídico foi o seguinte: os vencimentos 
do cargo de regulador foram feitos com base numa lei 
que definia o salário do emprego de regulador. Havia 
uma nuança aí: precisávamos de uma medida provisó-
ria que dissesse: “Os vencimentos são esses mesmo.” 
Ninguém questiona os valores, é só uma formalidade 
jurídica que tem que ser satisfeita nessa questão dos 
vencimentos. Eu não estou querendo diminuir isso, não 
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há divisão quanto ao mérito nem quanto aos valores 
de remuneração.

O tema hoje encontra-se na Casa Civil, e há, por 
parte da Ministra Marina Silva, repetidas manifestações 
de que tem todo o interesse em que haja uma solução 
satisfatória, não digo no sentido de que seja mandada 
a medida provisória, mas de que o concurso possa ir 
à frente. Na visão de todos nós, seria uma ação que 
atenderia ao interesse público não só porque dotaria 
a ANA de capacidade de atuar, como resolveria pro-
blema de dimensão humana relevante. Era isso o que 
eu tinha a esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) 
– Dr. Jerson Kelmann, obrigado pela exposição, mais 
uma vez. 

Concedo a palavra ao Dr. João Bosco Senra.
O SR. JOÃO BOSCO SENRA – Em relação à 

primeira questão levantada pelo Deputado, na verda-
de, o Brasil levou uma proposta, a do Programa Sede 
Zero, que estamos construindo, fundamentados no 
que já foi aprovado na Rio 92, e no que estabelece a 
Agenda 21, de que todo cidadão deve ter um mínimo 
de 40 litros de água por habitante, água de qualidade. 
É um programa que nós estamos formatando para o 
PPA, para discussão no País, e que  o Brasil levou 
como contribuição para discussão. Não era hora de 
partir para as coisas práticas? O Brasil levou essa posi-
ção para a Conferência de Ministros, e ela foi coletada 
apenas como uma sugestão, não como uma questão 
de consenso. Ela entrou no relatório que era o resumo 
dos Presidentes de Mesa, que foi realizado durante 
segmento ministerial. Foi incorporada apenas como 
sugestão, não com o consenso geral ainda.

Esperamos que, com a experiência prática de aqui 
podermos construir com toda a sociedade brasileira o 
Programa Sede Zero, quem sabe, na próxima reunião 
o Brasil, com essa experiência, mostre ao mundo que 
é possível trabalhar com questões concretas. 

Vale a pena registrar também, nessa perspecti-
va, o avanço dos vários princípios, das várias ações 
apontadas, do ponto de vista da política, como o País 
já vem se adequando e já vem sendo modelo inclusive 
para vários países. Dentro dessa perspectiva, pode-
mos ter muitas conversas bilaterais com vários seto-
res, podemos trocar experiências na implementação 
do sistema em todo o País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) 
– Obrigado, Dr. João Bosco Senra.

Dr. Sanderson Medeiros Leitão.
O SR. SANDERSON ALBERTO MEDEIROS 

LEITÃO – Respondendo ao Deputado, diria que con-
cordo com o João Bosco. Como eu havia comentado, 
acho que nós, brasileiros, podemos levar propostas 

para fora, devido ao conhecimento técnico e científico 
que temos, que já adquirimos, e também devido à ca-
pacitação de pessoal, de especialistas renomados no 
setor, como o Dr. Kelmann, que foi consagrado com 
o seu prêmio e tantos outros que não adiantaria ficar 
aqui citando nomes. Nós temos total condição de le-
var propostas em nome até do que eu venho falado, 
desse fomento das relações Sul-Sul agora do desejo 
do Brasil de, finalmente, mostrar quem ele é no con-
texto mundial.

Relativamente à segunda pergunta, no tocante 
a alguns instrumentos que nós temos no Ministério 
da Ciência e Tecnologia, dirigia que o Ministério criou 
alguns instrumentos de fomento ao desenvolvimento 
científico e tecnológico em áreas prioritárias, que foram 
chamados de Fundos Setoriais em Ciência e Tecno-
logia. Eu até trouxe um material e posso deixá-lo com 
o Deputado, porém está havendo algumas alterações 
no funcionamento dos fundos, o que eu também me 
comprometo a atualizar.

Em breves palavras, os Fundos Setoriais em 
Ciência e Tecnologia foram criados para incentivar o 
desenvolvimento científico e tecnológico em áreas es-
tratégicas e construir uma nova forma de financiamento 
e de investimentos em ciência e tecnologia. Recursos 
hídricos, obviamente, como todos sabemos e estamos 
aqui a discutir, é uma área estratégica para o País. Foi 
criado o CTHidro, o Fundo Setorial de Recursos Hídri-
cos pela Lei nº 9.993, de 24 de julho de 2000, visando 
a financiar os projetos científicos e de desenvolvimento 
tecnológico destinados a aperfeiçoar os diversos usos 
da água de modo a garantir à atual e às futuras ge-
rações alto padrão de qualidade, utilização racional e 
integrada com vistas ao desenvolvimento sustentável 
e prevenção e defesa contra fenômenos hidrológicos 
críticos ou devido ao uso inadequado dos recursos 
naturais. Isso é da Lei nº 9.993.

O CTHidro é gerido por um Comitê Gestor, pre-
sidido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e do 
qual fazem parte outros órgãos ministeriais ou gover-
namentais. O Ministério do Meio Ambiente, por exem-
plo, a Secretaria de Recursos Hídricos e também a 
Agência Nacional de Águas têm assento ali, como 
também outros órgãos que têm relação com a área, 
com recursos hídricos. Também fazem parte organi-
zações não-governamentais e organizações técnicas 
e científicas.

O CTHidro já lançou editais – acho que 2 – e vá-
rios projetos foram   financiados na área de desenvol-
vimento científico e tecnológico, tendo sido apresenta-
dos por instituições de pesquisa e algumas vezes por 
empresas associadas obrigatoriamente a instituições 
de pesquisa ou universidades. Esses projetos seguem 
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o edital, de acordo com a prioridade e área que de-
vem ser apresentados, e são avaliados por um comitê 
de especialistas, composto por consultores ad hoc e 
também por representantes do Governo, pessoas reno-
madas, especialistas. A partir daí, são avaliados quais 
projetos serão apoiados ou não para a implementação 
do desenvolvimento científico e tecnológico.

O Comitê Gestor selecionou áreas prioritárias 
para financiamento de ações do CTHidro. São 13 as 
áreas: sustentabilidade hídrica das regiões semi-áridas; 
água e gerenciamento urbano integrado; gerenciamento 
dos impactos da variabilidade climática sobre sistemas 
hídricos e sociedade; uso e conservação do solo e de 
sistemas hídricos; usos integrados dos sistemas hí-
dricos e conservação ambiental; prevenção e controle 
de eventos extremos; qualidade da água dos sistemas 
hídricos; gerenciamento de bacias hidrográficas; uso 
sustentável dos recursos costeiros. Isso dentro da ca-
tegoria de pesquisa e desenvolvimento. 

Uma outra categoria, também contemplada pelo 
licenciamento do Fundo Setorial de Recursos Hídricos, 
refere-se a: estudos de base, área prioritária de com-
portamento dos sistemas hídricos; produtos e proces-
sos, área de desenvolvimento de produtos e processos; 
capacitação de recursos humanos; e infra-estrutura de 
apoio à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. 
Essas foram as áreas prioritárias identificadas pelo 
Comitê Gestor do CTHidro. 

Atualmente está havendo uma reestruturação 
nos Ministérios e há um grupo de trabalho estudando 
como serão, doravante, as intervenções do CTHidro. 
As novas diretrizes estão para sair e posso repassá-las 
ao Deputado. Também posso repassar este trabalho 
e qualquer outra dúvida estarei sempre à disposição 
de V.Exas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) 

– Obrigado, Dr. Sanderson Medeiros Leitão.
Com a palavra o Deputado João Alfredo.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALFREDO – Sr. Pre-

sidente, senhores convidados, Deputado Antônio Car-
los Mendes Thame, que proporcionou esta audiência 
pública, na verdade, vou ser muito sucinto e farei uma 
pergunta direta ao Dr. Jerson Kelmann. 

Nós sabemos que há uma intenção, que ainda 
configuro como tal, da Ministra Maria Silva de que a 
questão ambiental seja transversal a todo o Governo. 
Evidentemente que uma questão como essa, ligada à 
questão dos recursos hídricos, necessariamente tem 
que ser transversal, até porque a própria concepção 
de gestão das bacias, a abordagem interdisciplinar e 
a diversidade de órgãos fazem com que ela seja tra-
tada desta forma. 

Há uma questão que tem sido objeto de discus-
são no Nordeste, especialmente e há muito tempo no 
Ceará, o problema da transposição de bacias. Há a 
discussão sobre a transposição de águas da Bacia 
do São Francisco e também outro debate a partir do 
Tocantins. Nesta Casa, o Ministro Ciro Gomes relatou 
que vai  tentar encontrar um consenso dentro do Mi-
nistério da Integração, porque, segundo ele, só nesse 
Ministério havia pelo menos 3 ou 4 propostas diferen-
ciadas. Estaria ocorrendo, neste momento, a tentativa 
de buscar um consenso técnico, científico e político 
acerca dessa matéria, para daí, então, sair para a pró-
pria viabilização da questão. 

Há um debate, no Nordeste, de que principalmen-
te os Estados da Bahia, Sergipe e Alagoas opõem-se 
aos Estados que seriam beneficiados, Ceará, Paraíba 
e Rio Grande do Norte. Há uma outra discussão que 
envolve a questão de natureza ambiental e o proble-
ma da própria disponibilidade do São Francisco em 
ceder parte das suas águas para a nossa região. O 
nosso Estado realmente é muito castigado pela falta 
de água. Esse é um dado. Nós temos o problema de 
concentração das chuvas num determinado período do 
ano, que chamamos de inverno, um solo extremamente 
rochoso, uma evapotranspiração altíssima, tanto que 
os açudes nas épocas mais castigadas pela falta de 
chuvas secam. Esse é um problema sério. 

Houve uma pequena experiência – é verdade 
que emergencial – levada à frente pelo atual Ministro e 
então Governador do Estado: a transposição de águas 
do Orós para a cidade de Fortaleza através do Canal 
do Trabalhador. Recentemente, o Sr. Jerson Kelmann 
escreveu um artigo, no jornal O Globo, sobre a transpo-
sição, levantando mais a situação do que propriamente 
apresentando uma saída para o problema. Pergunto-lhe, 
Sr. Kelmann: Como essa questão está sendo tratada 
dentro da ANA? Como está sendo feita essa interface 
com o Ministério do Meio Ambiente e da Integração 
Nacional, uma vez que esse é um tema recorrente na 
nossa região e de muita importância. Porque penso 
que esse assunto deve ser tratado com uma seriedade 
que ainda não recebeu, do ponto de vista dos debates. 
Todo candidato promete a transposição, mas, quando 
assume, não a termina. Talvez o João Bosco Senra 
pudesse nos falar como se encontra essa questão do 
ponto de vista das avaliações de impacto ambiental; 
se há ou não, se houve audiências públicas no Gover-
no passado e em que fase se encontra isso dentro da 
ANA e do Ministério do Meio Ambiente.

Era só isso. Muito obrigado.
O SR. JERSON KELMANN – Deputado, V.Exa. 

me dá oportunidade de falar de um tema extremamen-
te instigante. Este artigo a que V.Exa. faz referência 
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saiu publicado, no O Globo, quinta-feira passada. Eu 
começo esse artigo dizendo que a discussão sobre 
esse tema ficou muito emocional com as imagens do 
doente no CTI, doando sangue, ou do outro doente 
recebendo sangue. Enfim, a coisa ficou muito no domí-
nio da paixão e menos no da racionalidade. Portanto, 
o primeiro passo importante para tratar desse tema é 
voltar ao domínio da racionalidade, ver os números e 
as alternativas.

Nesse artigo tento buscar os pontos onde há con-
vergência, aliás é até um pensamento mais simples, 
onde não há disputa. O primeiro pensamento onde não 
há disputa é o seguinte: nenhum brasileiro acha que 
a água do São Francisco não pode servir para apla-
car a sede de quem quer que seja. Não importa que 
este brasileiro esteja na Bahia, em Minas, no Ceará 
ou na Paraíba, pois se trata de um conceito que nunca 
vi alguém questionar. No anteprojeto, concluído pelo 
Ministério da Integração em 2002, há naturalmente 
estudos de demanda que levaram a dimensionar a 
obra. Essa demanda de água para abastecimento da   
população no ano de 2005, de toda a região atingida 
pela eventual transposição, seria de 26 metros cúbi-
cos por segundo. 

Então, o primeiro ponto é esse. Não há dúvida 
de que ninguém questionaria essa utilização que a lei 
determina: a prioridade máxima do uso da água dos 
rios, dos recursos naturais é para o abastecimento das 
populações. Não só porque a lei diz, mas porque é sen-
so comum, e sobre isso não há dúvida alguma.

Aí, se o senhor me permite, eu poderia mostrar 
qual é o papel de uma agência reguladora. Nós ava-
liamos a situação, o que diz a lei, e já fizemos uma 
reserva, na nossa contabilidade, ou seja, quando se 
dá direito de uso de água, que é uma atribuição nossa 
– dar outorga, dar direito de uso de água – nós temos 
de saber qual é o limite, qual é o tamanho de outorgas 
que é possível dar, porque, caso contrário, o rio seca. 
Quer dizer, vai chegar um momento em que não vai 
ter para todos. Está longe, ainda há outorgas para se-
rem dadas, mas essa reserva já está feita. Essa não 
é uma decisão de Governo, é uma decisão de Estado, 
porque a lei determina prioridade de abastecimento 
da população, e já fizemos isso, não perguntamos a 
ninguém, já está reservado.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALFREDO – Nessa 
vazão de 26. 

O SR. JERSON KELMANN – Sim. Agora, só 
para se ter uma idéia, se fosse feita só essa obra – a 
transposição -, para atender a abastecimentos urba-
nos, aí, possivelmente, não seria esse projeto, seria 
por condutos forçados. O anteprojeto do Ministério da 
Integração Nacional tem 2 captações, uma de 99, ou-

tra de 20 metros por segundo – algo assim. São duas, 
uma em Cabrobó, e outra em Itaparica, que levam 
essa água para o Ceará, em direção a Pernambuco, 
à Paraíba. E esse anteprojeto imagina que a água vai 
escoar, depois de ser bombeada, pelos fundos do vale, 
quer dizer, por canais, por rios. Se fosse só 26 metros 
por segundo, possivelmente seria um outro projeto, 
por condutos forçados. 

Só para ter uma idéia de como isso é perfeita-
mente exeqüível, o custo unitário do metro cúbico, 
em Fortaleza, 800 quilômetros de distância, seria da 
ordem de 30 centavos. Como é água para abasteci-
mento das populações, a população paga R$1,50, 
para dar um número, uma ordem de grandeza pelo 
metro cúbico de água. Não é nada que torne inviável, 
é perfeitamente exeqüível isso em termos de investi-
mento. Bem, eu penso que isso é pacífico, penso que 
ninguém seria contra. 

Vejam, nós não estamos propondo nada, o papel 
da agência reguladora é apenas fazer reserva de água. 
A decisão sobre se deve ser feita a obra “a”, “b”, “c”, 
ou “d”, o investimentos, é do Governo, absolutamente 
do Governo. Isso é fazer política. Naturalmente, o Go-
verno para tomar essa decisão vai ouvir o Comitê da 
Bacia do São Francisco, recém-criado, e vai ouvir o 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, porque são 
entidades colegiadas que orientam, que dão subsídio 
ao Governo. Mas a decisão final é do Governo. Não 
nos cabe nada sobre isso. Cabe-nos fazer reserva, por 
isso somos entidade de Estado, regulação.

Avançando um pouco mais, já não estou mais com 
chapéu de regulador, estou agora com chapéu, enfim, 
de professor da área, de especialista em recursos hí-
dricos. Aí, seria razoável indagar qual é o sentido de 
só levar água para a população para ela beber. Ora, a 
população precisa viver, precisa produzir; a água não 
é necessária só para beber. Quer dizer, se um cida-
dão precisa de, digamos, 200 litros por dia para viver 
na sua casa, ele precisa de pelo menos 6 ou 7 vezes 
isso para poder produzir na indústria, na lavoura etc. 
Então, é preciso muito mais água.

Aí, nesse artigo, já não mais como regulador, 
mas como técnico, sugiro um caminho de consenso, 
de convergência. Ora, quando essa água está sobran-
do na Bacia do São Francisco, não tem sentido algum 
não usá-la. E quando é que a água do São Francisco 
está sobrando? Ela sobra quando o grande reservató-
rio da Bacia do São Francisco, que é o reservatório de 
Sobradinho, está vertendo. Porque quando Sobradinho 
está vertendo, essa água não tem nenhuma utilidade, 
ela vai para o mar. Ninguém questionaria que isso é 
excesso. Quando Sobradinho está vertendo, isso é 
excesso mesmo. Quando Sobradinho não está verten-
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do, qualquer retirada, não está retirando excesso, está 
retirando alguma coisa que pode fazer falta. Já   vou 
concluir, porque comecei a ficar um pouco técnico.

Se imaginássemos um esquema de bombeamen-
to intermitente, que só bombeasse nas épocas em que 
Sobradinho estivesse cheio e vertendo, isso não faria 
falta à bacia doadora. E a grande questão é: isso teria 
alguma utilidade na bacia receptora? Em princípio, a 
resposta seria não. Receber água de vez em quando, 
só quando Sobradinho está vertendo, parece de pouca 
valia, no primeiro raciocínio.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALFREDO  – Mas nós 
temos uma barragem para receber.

O SR. JERSON KELMANN – Exato, Deputado, 
é exatamente essa a situação. Temos um século de 
investimentos em infra-estrutura hídrica na região re-
ceptora. Castanhão, Armando Ribeiro Gonçalves e 
Santa Cruz são grandes açudes que não conseguem 
operar satisfatoriamente, porque não conseguem ter 
esse excesso de água.

Existe uma solução, no meu posicionamento téc-
nico, que, se não é de ganhar, ganhar, pelo menos é 
de ganhar e não perder: sob o ponto de vista de água 
para produção agrícola, utilizar os excessos do São 
Francisco – e sublinho que o que considero excesso é 
quando Sobradinho está vertendo -, para armazenar 
esse excesso nos reservatórios de Castanhão, Arman-
do Ribeiro Gonçalves e Santa Cruz.

Fizemos uma simulação. Somos técnicos e temos 
mania de fazer isso. Simulamos o que seria, para as 
demandas de 2025, a repetição do histórico de vazões 
de 1930 até o ano 2000 e, com essa nossa regra de 
só bombear quando em Sobradinho estiver sobrando 
água, curiosamente conseguimos chegar a uma va-
zão média de bombeamento. Quando está sobrando 
água, o que acontece? Bombeia-se toda a capacidade 
instalada, que é de 119 metros cúbicos por segundo, 
pelo anteprojeto. Com essas condições, a vazão mé-
dia bombeada seria o que o projeto quer: 65 metros 
cúbicos por segundo. Em outras palavras, é possível 
transferir a mesma quantidade de água prevista no 
anteprojeto, só que com uma operação distinta, que 
não agrida a região doadora.

Para terminar, há uma vantagem a mais, Depu-
tado. Quando Sobradinho está cheio, fica vertendo 
muita água, mais do que o necessário para jogar para 
a região receptora. O que continuar sobrando, em vez 
de passar pelos vertedouros, pode passar pelas tur-
binas, porque há uma demanda energética que só vai 
existir quando estiver vertendo, que é a demanda da 
bombas. Não existe nenhuma demanda energética que 
tenha essa característica, que só exista quando estiver 
vertendo. Essa é assim. É uma situação absolutamen-

te favorável. Nós já simulamos, e há solução. Como 
disse, é preciso sair do domínio da emoção e voltar 
ao domínio da racionalidade. É possível que parte da 
população brasileira ganhe muito e parte não perca, 
com uma solução desse tipo.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALFREDO – Esse 
estudo, essa simulação que foi para o Ministério da 
Integração Nacional?

O SR. JERSON KELMANN – Sim, na realidade, 
agora sob o ponto de vista formal, o que temos? Do 
ponto de vista administrativo, logo que a ANA foi for-
mada, em janeiro de 2001, entrou na ANA o primeiro 
pedido de outorga, que foi feito pelo Ministério da Inte-
gração Nacional, para a transposição daquele projeto 
original. Na realidade, sob o ponto de vista adminis-
trativo, estamos negando outorga até por uma outra 
razão, porque não cabe à ANA dar outorga a quem 
não vai ser o operador.

Vou fazer uma pequena analogia com o setor elé-
trico. No caso do setor elétrico, a ANEEL licita o que vai 
ser a usina hidrelétrica. Antes de a ANEEL licitar, ela 
pede à ANA uma declaração de disponibilidade hídrica. 
Já que ela vai deixar que se construa uma hidrelétrica 
naquele ponto, é preciso que algum órgão regulador se 
responsabilize pelo compromisso de que, ao longo de 
30, 50 anos, haja uma gestão dessa bacia hidrográfica 
e, a montante, rio acima dessa usina hidrelétrica, não 
seja possível instalar outras coisas que sequem o rio, 
porque, senão, aquele investimento não se realizará, 
ou seja, esse meio público tem que ser regrado.

Então, no caso da hidrelétrica, antes de a ANE-
EL licitar, ela pede à ANA – e o investidor nem sabe 
– uma declaração de disponibilidade hídrica. É uma 
coisa intra-agência. Depois, quando finalmente é dada 
a concessão e algum operador, não importa se empre-
sa pública ou privada, vai operar aquela usina, essa 
empresa automaticamente receberá da ANA a outor-
ga. Ela pode nem saber o que é isso. Daqui a 10, 20 
anos, se houver um problema na bacia hidrográfica, o 
rio estiver secando, alguém tiver instalado uma super-
bomba, houver um problema, estiver poluído ou isso 
ou aquilo, ela terá o direito de usar aquela água e ela 
vai bater na porta da ANA, porque foi a ANA que deu 
aquilo para ela.

Então, voltando à questão do Ministério da Inte-
gração Nacional, houve   um erro no início, no nasci-
mento da ANA, junto com o Ministério. O apropriado 
não era uma outorga para o Ministério da Integração 
Nacional, mas sim uma declaração de reserva hídri-
ca. Então, fizemos a reserva do que a lei já determina, 
que é para o abastecimento das populações, e suge-
rimos ao Ministério da Integração Nacional que faça 
novos estudos sobre essa alternativa que mencionei, 
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dos excessos, porque talvez o assunto se dispa dessa 
emoção toda e consigamos avançar para o progresso 
do País. 

É nesse sentido que estamos encaminhando, 
estamos em interface plena com o Ministério da Inte-
gração Nacional. É muito recente, meu artigo foi pu-
blicado na quinta-feira, estamos apresentando agora, 
é uma decisão recente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) 
– Muito obrigado, Dr. Jerson. O Dr. João Bosco tem 
algum complemento a fazer? 

O SR. JOÃO BOSCO SENRA – O que a Minis-
tra do Meio Ambiente vem dizendo em relação a essa 
questão é que a transposição é uma das alternativas. 
O problema não é a transposição. O problema é a falta 
de água para as populações. Então, temos que focar 
o problema, e, focando o problema, há várias alterna-
tivas que devem ser estudadas. A transposição é uma 
dessas alternativas e deve ser estudada sob os vários 
aspectos – ambiental, social, econômico -, para aí, sim, 
ser providenciado o licenciamento da alternativa.

A solução pode ser, inclusive, um somatório de 
várias. E isso precisa ser analisado. Um dos trabalhos, 
segundo Secretário de Infra-Estrutura Hídrica do Mi-
nistério da Integração, que estão desenvolvendo – e 
já são milhões de dólares investidos no País em obras 
de infra-estrutura hídrica no Nordeste – é para a popu-
lação ter acesso a essas águas . E é preciso pensar 
qual é essa reserva efetiva, para considerar, inclusive, 
o que já há de infra-estrutura disponível, porque em 
algumas ações, na verdade, acumulou-se água para 
evaporar. Então, temos que pensar em um processo. 
Isso está claro até nas palavras do próprio Deputado e 
também do Ministro Ciro Gomes. Internamente, dentro 
do próprio Ministério da Integração, há várias questões 
a serem resolvidas.

Devem ser consideradas as várias alternativas. 
Essa é a perspectiva: pensar nisso como uma das al-
ternativas, não como a alternativa, até porque a res-
ponsabilidade é que os impactos sejam mínimos do 
ponto de vista social, econômico e ambiental.

A Ministra vem também afirmando que esse é 
um processo que vai ser amplamente debatido com 
a sociedade brasileira, diferentemente do que vinha 
sendo feito. O Comitê vai participar, os conselhos vão 
participar, a comunidade vai participar, porque, com 
muitas cabeças pensando juntas, certamente vamos 
encontrar a melhor alternativa, a mais econômica, am-
biental e socialmente. 

Então, esses são os princípios: uma ampla dis-
cussão com a sociedade brasileira, a partir dessa 
questão e incorporando todos os atores envolvidos, 

tanto os doadores quanto os receptores, se for essa 
a alternativa.

A proposta é que o estudo de impacto ambiental 
seja diferente daquele que foi feito antes, que descon-
siderava uma série de questões, razão pela qual foi 
paralisado no seu processo de análise. As audiências 
públicas não foram aceitas em vários Estados. Isso 
paralisou todo o processo, porque, efetivamente, não 
era um estudo de impacto ambiental como define a 
própria lei. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) – Dr. 
Sanderson, o senhor deseja fazer alguma observação 
em relação à transposição?

O SR. SANDERSON ALBERTO MEDEIROS LEI-
TÃO – Posso falar aqui como paraibano, de Campina 
Grande, cidade que sofre pela falta de água. Temos 
racionamento de água quase todos os anos. Mas, por 
outro lado, como técnicos, sabemos das dificuldades 
que existem para se fazer uma transposição – já que 
se está falando em transposição -, porque envolve 
uma série de conhecimentos, de decisões políticas, 
que afetam o meio ambiente, que afetam as popula-
ções. É um debate muito grande, que deve realmente 
ser levado à sociedade.

Sabemos que o uso prioritário da água é para o 
consumo; as pessoas não devem ficar sem beber água. 
Acho isso uma vergonha nacional para  os brasileiros, 
em especial para os nordestinos, não ter água sequer 
para beber. Houve uma série de equívocos, mas com 
tentativas de acertos em vários gestões nestes 500 
anos de descobrimento. Evidentemente, não é do dia 
para a noite que vamos consertar tudo isso, mas com 
esforço de todos os segmentos da sociedade e do 
Governo poderemos realmente chegar a um denomi-
nador comum.

Concordo que a transposição do São Francisco 
para a região do semi-árido, principalmente para os 
Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Nor-
te e Ceará, não é a solução, mas é uma das possíveis 
soluções. É um problema muito grande a maneira como 
se encontra o Rio São Francisco atualmente. Porém, 
nós, como nordestinos, brasileiros, técnicos e parte do 
Governo, trabalharemos para que algo seja feito a fim 
de que o sofrimento daquelas populações acabe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) 
– Obrigado, Dr. Sanderson. Está próximo do início 
da Ordem do Dia, no plenário, mas peço aos colegas 
que me permitam fazer uma pergunta da Mesa, com 
relação à experiência que tomei conhecimento sobre 
o pré-faturamento de água das companhias de To-
cantins. Devido à enorme inadimplência do segmento 
inventou-se o sistema de pré-faturar, é como se fosse 
com cartão de celular. Como V.Sas. vêem essa ques-
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tão? Evidentemente isso está em teste. V.Sa. mesmo 
informou que o acesso às populações carentes, muitas 
vezes, sai mais caro, fundamentalmente, porque estas 
não têm condições de manter o mínimo de abasteci-
mento. Pela notícia que tenho elas cedem 3 meses de 
água e a partir do terceiro mês fornecem um cartão 
e a pessoa faz um pré-pagamento para continuar re-
cebendo água. 

O SR. JERSON KELMANN – Qualquer compa-
nhia prestadora de serviço de saneamento ou de qual-
quer serviço público necessita de equilíbrio econômico-
financeiro. É preciso que as tarifas sejam pagas para 
que ela não feche e deixe de servir a população. 

O problema da inadimplência é sempre complexo 
e às vezes há uma tendência mundial de imaginar que a 
solução seria fornecer água gratuitamente a todos, por 
meio do Governo, e nesta hipótese, normalmente, os 
custos ficam muito elevados; ou de não punir aqueles 
que não cumprem e não pagam. O Chile adotou uma 
solução que me parece uma das melhores. Reconhece 
que populações pobres não podem pagar o custo do 
serviço, e fornece o tíquete-água. Naturalmente, iría-
mos inventar mais um tíquete, que seria incorporado 
aos vários que existem na nossa cesta de apoio às 
populações carentes. Mas a idéia é combinar a neces-
sidade das empresas de terem o seu equilíbrio eco-
nômico-financeiro e o direito de quem não consegue 
pagar o custo do acesso à quantidade mínima de água. 
O razoável seria que nós, contribuintes, arcássemos 
com pelo menos 10 metros cúbicos de água, a quota 
mínima para cada família, o que deveria ser um direi-
to. Não seria necessário pagar nem descontar. O que 
fosse além disso e não fosse pago, seria fechado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) 
– Se estou entendendo, V.Sa seria favorável a que 10 
metros cúbicos mínimos de água fossem fornecidos 
para cada...

O SR. JERSON KELMANN – Simplificando, por-
que isso é muito complexo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) 
– Por habitante?

O SR. JERSON KELMANN – Não, por família, 
simplificando, porque normalmente as tarifas das em-
presas estão abaixo do custo até os primeiros 10 me-
tros cúbicos, depois para cada metro cúbico adicional 
de consumo por mês vai subindo até passar do custo 
unitário, ou seja, para compensar. O custo pode ser 
zero para os primeiros 10 metros cúbicos, naturalmente 
beneficiaria as regiões carentes, e ninguém faria isso 
na Vieira Souto. O que passar dali deveria ser pago, 
se não for pago deveria ser cortado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) – Dr. 
Jerson Kelmann, como Vice-Presidente desta Comissão 

de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, 
faço esta pergunta formalmente a fim de que possamos 
avaliar a experiência no Estado do Tocantins.

O SR. JERSON KELMANN – Desculpe-me, não 
fiz referência ao Estado do Tocantins. Não conheço os 
detalhes deste Estado. Imagino  que seja uma iniciativa 
da empresa no sentido de resguardar as suas receitas. 
Em princípio, não me parece ruim que se pague na 
frente, mas a dificuldade que acredito não tenha sido 
equacionada é essa. 

Na realidade, Deputado, eu acho que, durante 
muito tempo, a discussão do tema saneamento entre 
nós foi desviada. 

Outro assunto discutido é sobre o prestador de 
serviço, se deve ser uma empresa público ou privada. 

Na minha visão, essa é uma falsa questão. A ver-
dadeira questão é o seguinte: como nós, contribuintes 
da sociedade brasileira, vamos carrear o custo dos 
serviços àqueles que não conseguem pagá-lo? Essa 
é a questão, e não creio que em Tocantins já tenha 
sido equacionada. Eles resolveram questões admi-
nistrativas e empresariais, receberam na frente para 
evitar a inadimplência. É parte da solução, mas não 
é completa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) 
– Muito obrigado, Dr. Jerson.

O SR. JOÃO BOSCO SENRA – Sr. Presidente, 
sou funcionário de carreira de uma companhia de sa-
neamento do Estado de Minas Gerais. A experiência e 
os dados da companhia mostram que, quanto à ques-
tão da inadimplência, os pobres são os que menos são 
inadimplentes. Estes costumam ser os penalizados na 
hora dos cortes. 

Por essa razão, o Presidente Lula, juntamente 
com o Ministério das Cidades e a Secretaria de Sa-
neamento, objetivam exatamente a oferecer ao País 
uma política nacional de saneamento, para regular 
essa questão.

O Deputado demonstra interesse em olhar, ter 
cuidado com a população mais carente do Estado, 
que é penalizada. 

Gostaria de deixar a sugestão de que essa mesma 
demanda fosse encaminhada ao Ministério das Cida-
des, para que a Secretaria de Saneamento pudesse 
acompanhar e monitorar o sistema, porque ela tem 
acumulado uma série de dados e experiências sobre 
esse processo, já dentro da perspectiva de regulação 
do saneamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) – Eu 
agradeço ao Dr. João Bosco. Certamente faremos a 
mesma questão ao Ministério.

Dr. Sanderson, V.Sa. tem alguma colocação a 
fazer respeito da questão? (Pausa.)
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Instado por alguns proprietários de imóveis de 
veraneio no Condomínio Novo Leblon, na Barra da 
Tijuca – V.Sa. conhece bem, porque é professo da 
UFRJ -, vou apresentar outra questão. Condôminos 
de veraneio são obrigados a cotizar a água igualmen-
te com os moradores. Muitos deles alegam que são 
prejudicados com isso e que a cobrança de água deve 
ser feita por uso unifamiliar. Estou fazendo, então, uma 
proposta para que avancemos na legislação brasilei-
ra, a fim de que realmente a água seja cobrada por 
uso unifamiliar. 

Há também a questão dos shopping centers, que 
hoje movimentam uma atividade econômica importante 
no País. Certamente os senhores acompanham isso. 
A água é dividida entre os condôminos por metro qua-
drado. Muitas vezes os lojistas que não têm nenhuma 
atividade relacionada ao uso e à despesa de água são 
fortemente penalizados, em função daqueles que têm 
esse tipo de atividade. 

Alguns condôminos da Barra da Tijuca têm, na 
sua convivência, academias de ginástica, cuja despe-
sa de água é absolutamente exorbitante. Eles me têm 
solicitado que faça alguma coisa para protegê-los, uma 
vez que a água subiu 30% no condomínio e eles são 
obrigados a continuar dividindo-a pela cota de metro 
quadrado referente à alocação do imóvel.

Como os senhores vêm essa questão? Evidente-
mente, já estou propondo uma legislação nesse sentido, 
mas gostaria de ouvir a opinião dos senhores. 

O SR. JERSON KELMANN – Deputado, a ex-
periência internacional mostra que a hidrometração, 
quer dizer, a utilização de medidores de uso de água, 
é uma medida extremamente saudável. Em cidades 
que mudaram de sistema, que não faziam a medição 
e cobravam por estimativa, o consumo caiu muito. Ago-
ra, paga-se pelo que se usa, não pelo que se estima. 
Isso é bom para todos, porque, quanto menos água 
for desperdiçada, melhor. Portanto, a hidrometração 
é sempre uma grande medida no sentido de diminuir 
inclusive os investimentos, é sempre bem-vinda.

No Rio de Janeiro, o índice de hidrometração é 
muito baixo, o menor do Brasil, e, portanto, não é por 
acaso que a nossa empresa, lamentavelmente, é uma 
das campeãs de desperdício. Quando comparamos 
o volume tratado  com o volume efetivamente fatura-
do e pago, a perda é de 55%. É uma situação grave 
que espelha as situações da não hidrometração e do 
desperdício.

No caso do shopping center, parece-me que a 
dimensão abriga, perfeitamente, o que seria neces-
sário, quanto à instalação de hidrômetro. O medidor, 
em si, não é caro. Não sei o número exato. Vejo como 
desejável o resultado final, mas é complexo para ser 

implementado, porque isso vai implicar em cada caso 
uma obra diferente, quando da instalação hidráulica, 
para pôr o hidrômetro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) 
– Não, mas a lei é evidentemente para projetos fu-
turos.

O SR. JERSON KELMANN – Então, nesse caso, 
só tenho a cumprimentá-lo pela iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) 
– Dr. João Bosco, alguma observação?

O SR. JOÃO BOSCO SENRA – Concordo. A 
questão da hidrometração é importante para que cada 
um pague de acordo com o que gastou e isso reduz 
de fato a questão das perdas. A experiência no Brasil 
é nesse sentido.

Quanto à questão dos condomínios, é importante 
ressaltar que de certa maneira, também, não foi uma 
preocupação das companhias de saneamento, porque 
quanto maior o volume, maior a sobretarifa, então, ela 
acaba ganhando mais com isso.

É uma preocupação que deve ser levantada e por 
isso o projeto é muito importante, para assegurar que 
as pessoas paguem de acordo com seu consumo e no 
grau de tarifa que lhe cabe, porque de certa maneira, 
na hora em que se calcula essa sobretaxação, porque 
vai haver um volume somado, e acaba-se penalizando 
aquele que economiza, que racionaliza o uso.

Um projeto nesse sentido é muito bem-vindo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) 

– Obrigado, Dr. João Bosco.
Dr. Sanderson, alguma observação?
O SR. SANDERSON ALBERTO MEDEIROS 

LEITÃO – Enviarei uma cópia aos senhores, a fim de 
receber uma contribuição, porque achei a ponderação 
dessas solicitações absolutamente pertinente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) 
– Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
presente reunião de audiência pública, agradecendo 
os expositores e demais convidados.

Antes, porém, informo aos senhores Deputado 
que no dia 28 de maio, quarta-feira, às 9h, faremos 
uma visita de fiscalização aos supermercados do Dis-
trito Federal.

A todos uma boa tarde e obrigado.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,  
MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

52ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 24ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 4 de junho 2003

Às onze horas e um minuto do dia quatro de junho 
de dois mil e três, no Plenário 8, Anexo II da Câmara 
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dos Deputados, sob a Presidência alternada dos Depu-
tados Júlio Lopes, Vice-Presidente, e Luiz Bittencourt, 
reuniu-se a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio 
Ambiente e Minorias em Reunião Ordinária de Audi-
ência Pública, tendo como tema: “EMISSÕES VEICU-
LARES E SEUS IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE E 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO TÉC-
NICA VEICULAR”. Registraram presença os Senhores 
Deputados Júlio Lopes, Nelson Bornier e Luiz Alberto, 
Vice-Presidentes, César Medeiros, João Alfredo, Lu-
ciano Zica, Ann Pontes, José Borba, Luiz Bittencourt, 
Hamilton Casara, Celso Russomanno, Alex Canziani, 
Pastor Reinaldo, Sandro Matos, Júnior Betão, Davi Alco-
lumbre e Sarney Filho – membros titulares – Leonardo 
Monteiro, Marcelo Guimarães, Moacir Micheletto, San-
des Júnior, Ronaldo Vasconcellos, Ricardo Izar, Almir 
Moura e Edson Duarte – membros suplentes. Deixa-
ram de registrar presença os Senhores Deputados Gi-
valdo Carimbão (missão oficial autorizada), Anselmo, 
Fernando Gabeira, Paes Landim, Ricarte de Freitas, 
Eduardo Campos, Janete Capiberibe e Renato Cozzo-
lino (encaminhou ofício comunicando compromissos 
partidários no Estado). Como convidados registraram 
presença os Senhores Carlos Alberto, Ministério do 
Meio Ambiente; Francisco Eduardo Mendes, UFRJ; 
Max Acrísio Bezerra, Alexandre Novgorodcen e Cícero 
Barros, INMETRO; Jerônimo Marin Cruz, Gabriel Mur-
gel Branco, Murilo Murça, Marcelo Soares e Hecliton 
Henriques, AFEEVAS; Procopio Rizzato, Ministério dos 
Transportes; Darcio Sérgio, Fábio Antônio e Ana Júlia 
Pinheiro, DENATRAN; Sérgio Seabra, Luiz Antônio, 
Márcio Angelo, Carlos Meneses, IBV; Alfredo Peres 
e Edmara Claudina, Associação Nacional de Trans-
portes de Carga; Jaqueline Filgueiras, Ministério das 
Cidades e Beth de Luca, ANFAVEA. Dando início aos 
trabalhos o Presidente Júlio Lopes declarou aberta 
a reunião passando a presidência dos trabalhos ao 
Deputado Luiz Bittencourt, que em seguida, passou 
a palavra aos Senhores expositores para suas con-
siderações iniciais: AILTON BRASILIENSE PIRES, 
Presidente do Departamento Nacional de Trânsito 
– DENATRAN e representando o Conselho Nacional 
de Trânsito – CONTRAN; ROBERTO PEREIRA, Presi-
dente da Associação dos Fabricantes de Equipamen-
tos para Controle de Emissões Veiculares da América 
do Sul – AFEEVAS; FERNANDO VASCONCELOS 
DE ARAÚJO, Gerente de Projetos da Secretaria de 
Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos, 
representando a Ministra do Meio Ambiente; MARCOS 
AURÉLIO LIMA DE OLIVEIRA, Gerente de Avaliação 
da Conformidade, representando o Presidente do IN-
METRO. Em seguida o Presidente passou a palavra, 
pela ordem de inscrição, aos Deputados José Borba, 

Hamilton Casara e Edson Duarte. Concluídos os de-
bates e não havendo mais quem desejasse fazer uso 
da palavra, o Presidente agradeceu a participação de 
todos e declarou encerrada a reunião às doze horas e 
quarenta minutos. E para constar, eu, Aurenilton Araru-
na de Almeida, Secretário, lavrei a presente ATA que, 
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente, Deputado Luiz Bittencourt, e encaminhada à 
publicação no Diário da Câmara dos Deputados, da 
qual farão parte integrante as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) – 
Declaro aberta a presente reunião de audiência pública 
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente 
e Minorias, que tem como objetivo debater as emis-
sões veiculares, seus impactos ao meio ambiente e a 
implantação do sistema de inspeção técnico-veicular, 
requerida pelo Exmo. Sr. Deputado Givaldo Carimbão, 
Presidente desta Comissão, que não poderá participar 
da mesma em virtude de compromissos políticos de 
última hora em seu Estado, Alagoas.

Convido para tomar assento à Mesa, a fim de 
iniciarmos os trabalhos, o Sr. Ailton Brasiliense Pires, 
Presidente do Departamento Nacional de Trânsito – 
DENATRAN e representante do Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN; o Sr. Roberto Pereira, Presidente 
da Associação dos Fabricantes de Equipamentos para 
Controle de Emissões Veiculares da América do Sul 
– AFEEVAS; o Sr. Fernando Vasconcelos de Araújo, 
Gerente de Projetos da Secretaria de Qualidade Am-
biental dos Assentamentos Humanos, representando 
a Sra. Ministra de Estado do Meio Ambiente Marina 
Silva; e o Sr. Marcos Aurélio Lima de Oliveira, Gerente 
do Comitê Brasileiro de Avaliação de Conformidade, 
representando o Sr. Armando Mariante, Presidente 
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – INMETRO. Por favor, queiram 
tomar seus assentos à Mesa. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Sr. Ailton Brasiliense Pi-
res, Presidente do Departamento Nacional de Trânsito 
– DENATRAN e representante do Conselho Nacional 
– CONTRAN. V.Sa. dispõe de 10 minutos, mas pode 
contar com a benevolência da Presidência.

O SR. AILTON BRASILIENSE PIRES – Obrigado. 
Bom dia a todos. Vou adiantar algumas questões que 
fazem parte da preocupação do nosso Governo.

Lamentavelmente, ao longo da história, o De-
partamento Nacional de Trânsito tem sido devedor de 
algumas respostas por que clama a sociedade. Uma 
das principais refere-se às causas dos acidentes de 
trânsito, outra se refere ao custo desses acidentes, 
isto é, quanto a sociedade tem pago pelos mesmos. 
O custo desses acidentes foi equacionado em traba-
lho conjunto de alguns órgãos públicos federais, uma 
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ONG, realizado sobre o custo do acidente de trânsito, 
principalmente na área urbana.

Esse trabalho, divulgado pelos principais jornais 
do País no último final de semana, aponta que a socie-
dade brasileira pagou cerca de 5,3 bilhões de reais por 
ano, no ano de 2002, pelo custo dos acidentes ocorri-
dos em 350 Municípios, o que, no somatório, compõe 
cerca de 50% da população e 60% da frota.

Uma das grandes questões sociais, o custo dos 
acidentes de trânsito, começa a ser respondida, pelo 
menos, parcialmente, uma vez que nesses custos não 
estão incluídos os demais Municípios, tampouco os 
acidentes que ocorrem nas nossas rodovias.

A questão central, as causas dos acidentes de 
trânsito, é preocupação deste Governo, do Ministério 
das Cidades, dirigido pelo Ministro Olívio Dutra. O DE-
NATRAN, juntamente com os demais órgãos públicos 
federais, estaduais e municipais, propõe-se a encontrar 
as causas entre 2003 e 2004.

Uma das causas de que temos conhecimento é 
a ausência de fiscalização, um dos fatores que mais 
têm permitido à imprudência e à impunidade tomarem 
a verdadeira direção das nossas condutas e a nos 
penalizar socialmente. O DENATRAN não possui es-
tatística para garantir sua posição, mas sabemos que 
ocorre no Brasil diariamente cerca de 100 mortes e 
1.000 são os feridos. Uma das prováveis causas, num 
percentual que desconhecemos, mas que em breve 
conheceremos, são as conseqüências da má manu-
tenção dos nossos veículos.

O propósito do Governo é iniciar a inspeção vei-
cular pelo seu item mais primário, a partir de ampla 
campanha de divulgação da importância que nossos 
condutores precisam dar à manutenção preventiva. 
Em geral, assim que nossos condutores adquirem um 
veículo, tiram do porta-luvas o manual do proprietário, 
que prevê as condições a que o veículo tem de atender 
para seu melhor desempenho e principalmente para 
que possa ser conduzido com segurança.

O Governo criou comissão interministerial, co-
ordenada pelo DENATRAN, de que participam o Mi-
nistério das Cidades, o Ministério dos Transportes, o 
Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do 
Meio Ambiente, além do Ministério de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio. Os trabalhos começaram recen-
temente – hoje à tarde, ocorrerá a terceira reunião. O 
propósito é ouvir toda a sociedade, principalmente a 
técnica específica, para elaborar projeto que atenda 
às condições da inspeção técnica-veicular, que, uma 
vez atendidas, nos propiciarão trânsito mais seguro e 
sociedade mais segura e respeitosa.

Os senhores observarão o início de um projeto 
que estamos começando a discutir. Algumas questões 

estão respondidas e muitas não serão respondidas 
hoje. Esta é a nossa primeira audiência pública na 
Câmara dos Deputados. A nossa proposta é realizar 
a primeira audiência pública no Ministério das Cidades 
até o final de junho.

O Governo propõe, em termos de políticas, apoiar 
Estados e Municípios no cumprimento integral de suas 
obrigações junto ao Código de Trânsito Brasileiro, es-
timulando a municipalização. Há 531 Municípios inte-
grados. O número ainda é pequeno, não corresponde 
a 10% do total de Municípios, mas o somatório da po-
pulação, assim como o somatório da frota, chega perto 
de três quartos. Em termos de população e de frota, o 
número é significativo, apesar de que, em número ab-
soluto de Municípios, ainda pouco significativo.

(Segue-se exibição de imagens.)
Políticas de Governo: promover aumento da se-

gurança no trânsito por meio da redução de acidentes 
provocados pela má conservação veicular, que normal-
mente é conseqüência da falta de cultura dos nossos 
condutores; promover melhoria das condições ambien-
tais, já que tanto a segurança quanto as questões do 
meio ambiente serão feitas num só momento; promover  
a melhoria da qualidade da frota; implementar a cultura 
da manutenção preventiva; e promover o aperfeiçoa-
mento da prestação do serviço técnico em mecânica 
automotiva, além da formação da mão-de-obra.

Os principais tópicos que geram e moldam a po-
lítica do Governo são esses apresentados.

Mostrarei alguns impactos sociais e econômi-
cos que imaginamos ser decorrentes da implantação 
dessa nova cultura, a manutenção veicular. O mais 
forte deles, evidentemente, é a redução do custo so-
cial com acidentes. Gastamos, no ano passado, per-
to de 5,3 bilhões de reais, sem considerarmos todos 
os Municípios e os acidentes rodoviários. Segundo, a 
redução de despesas com danos ambientais, em es-
pecial quanto à saúde, nos grandes centros urbanos, 
e à qualidade de vida, principalmente nas áreas urba-
nas. Terceiro e importantíssimo impacto: inibição da 
clonagem e moralização do mercado de veículos. Há 
um número não conhecido de veículos clonados, cuja 
placa é clonada pelo próprio condutor ou por pessoas 
que inadvertidamente compram de terceiros veículos 
nessas condições, estabelecendo, assim, uma cultura 
de impunidade que se alastra por falta de efetiva fisca-
lização do licenciamento de veículos e de verdadeira 
habilitação do condutor. 

Quanto ao crescimento do mercado automobi-
lístico, evidentemente deve ocorrer produção maior 
de autopeças.

Ainda quanto aos impactos sociais, é preciso 
considerar o crescimento do mercado de prestação 
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de serviços de manutenção, portanto, geração de 
emprego mais qualificado que dê conta das questões 
ocorrentes; a inibição do uso de veículos inseguros, 
como decorrência normal após assunção de nova cul-
tura; e, finalmente, a redução dos custos do transporte 
individual, pois não estamos tratando apenas desse 
tipo de transporte, mas do transporte como um todo, 
a exemplo do transporte de carga e principalmente do 
público, cujos custos acabam refletindo na tarifa, e, em 
decorrência, penalizando a sociedade.

Metas: iniciar a inspeção em todo o território 
nacional até o final do ano que vem; submeter toda a 
frota a pelo menos uma inspeção até o final de 2005; 
promover o incremento de diagnóstico a bordo nos sis-
temas vitais dos veículos num prazo de até 10 anos, 
o que, juntamente com toda a indústria automobilís-
tica, significa disponibilizar para o condutor o maior 
número possível de informações para sua adequada 
condução.

Traçando um paralelo, com os devidos cuida-
dos, imaginemos a cabine de qualquer avião atual e 
o ato heróico do nosso amigo Alberto Santos Dumont 
quando subiu no simpático 14-Bis. Tudo o que tinha de 
conhecimento de navegação era sua intuição. Hoje, te-
mos um conjunto de informações em nosso painel que 
precisa ser enriquecido para que a condução também 
seja feita com maior segurança.

A frota nacional tem, em 2000, a seguinte carac-
terística: os carros de passeio têm idade média de 10 
anos; os carros comerciais leves, próximo a 9 anos; os 
caminhões leves e médios, 14 anos; pesados e extra-
pesados, por volta de 11 anos; ônibus, 9,5 anos; média 
geral, um número meio maluco porque não é possível 
fazer comparações: cerca de 10 anos. O importante 
não é tanto esse número, mas a qualidade da manu-
tenção. Podemos ter uma frota desse tamanho, com 
10 anos de idade, porém, com outro nível de qualidade 
de manutenção, portanto, mais segura.

Distribuição dos veículos em termos de idade: 
até 4 anos, cerca de 28% da frota; acima de 4 anos, 
72% da frota.

Foi  feita uma pesquisa, durante alguns anos, 
pelo Instituto Nacional de Segurança de Trânsito, em 
aproximadamente 2.500 veículos. Não sabemos o 
quadro real da nossa frota. Trata-se de amostragem 
feita em algumas cidades, por coincidências, as mais 
ricas do País.

Para os veículos chamados leves, há índice de 
reprovação da frota, em que o mais baixo representa 
folga de direção e o mais alto, faróis desregulados. Ca-
libragem de pneus: 75%. Não menos importante, des-
gaste de suspensão de freios: 30%. Para os veículos 
pesados, esses valores sobem. O índice mais baixo 

está perto dos 39%, relacionado ao freio, um dos itens 
mais importantes, chegando aos faróis, 80%; pneu, 
74%. Essa é apenas uma pequena amostragem para 
termos uma idéia do que estamos tratando.

Outra pesquisa feita pelo instituto de pesquisa de 
um jornal de São Paulo procurou analisar o impacto 
na sociedade, qual a expectativa do cidadão quanto à 
implantação da inspeção de segurança veicular. Muito 
favorável e favorável representam três quartos da popu-
lação, 75%; os indiferentes, 9%; os poucos favoráveis, 
6%; e os não favoráveis, 10%. A maioria considera a 
inspeção veicular fator positivo para a sociedade. A 
inspeção vem ao encontro dos seus anseios.

Conseqüência dessa pesquisa, fatores interes-
santes: as pessoas passam a entender que poderão 
circular com maior segurança. Setenta e três por cento 
das pessoas consideram que a conseqüência imediata 
é circular num meio mais seguro. 

Outro aspecto interessante: não serem engana-
das em oficinas, porque elas terão um laudo técnico, 
isento e competente que apontará as falhas do veículo 
e direcionará a manutenção efetiva.

Terceiro ponto: maior segurança na transferência 
de veículos. As pessoas exigirão, na compra de car-
ros usados, o laudo de inspeção. Conseqüentemente, 
aquelas que fizerem adequada manutenção poderão 
requerer maior valor de venda do veículo, ou seja, isso 
passa a ser um fator determinante na qualificação de 
uma frota usada.

Estamos começando a inspeção veicular mui-
to tardiamente. O código a impôs definitivamente em 
1998, mas alguns países a fazem há muito tempo. A 
Alemanha aplica a inspeção há 50 anos; a Bélgica, há 
40 anos; a Espanha, há 20 anos; a França, há 10 anos; 
o Reino Unido, há 40 anos; a Suécia, há 30 anos; a 
Coréia, há 20 anos; e a Província de Buenos Aires; há 
10 anos. Essa nova cultura foi sendo implantada, e o 
rigor foi graduado. Ninguém começa com rigor máxi-
mo. Inicia-se com um valor acordado, razoável, que vai 
subindo, montando a cultura da manutenção.

Percebam que em culturas com 10 anos de inspe-
ção veicular, a exemplo da Província de Buenos Aires, 
ou mesmo nas com 30, 40, 50 anos, a reprovação na 
primeira inspeção gira em torno de 20%. A exceção é 
o Reino Unido, que chega a 33%. Outra característica 
é que na maioria desses países a periodicidade é de 
2 anos em 2 anos.

A experiência internacional nos mostra, primeiro, 
que aplicação tem de ser gradativa; segundo, tem de 
haver amplo programa de conscientização das pesso-
as. Apesar de tudo isso, na primeira inspeção, número 
não desprezível da frota é reprovado, o que significa 
que eles têm de voltar em alguns dias ou semanas, 
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dependendo de cada país, para passarem novamente 
pelo processo.

O Governo pretende que a implantação do pro-
grama seja simultânea em todo o território nacional, 
afinal de contas, os carros circulam por todo o País.

O  objetivo é permitir a qualquer carro, em qual-
quer lugar, circular com segurança. Será único para 
segurança e meio ambiente. Será gradativo para frota 
nacional e em relação ao rigor.

Por enquanto, são esses os critérios que esta-
mos imaginando para iniciarmos a discussão com a 
sociedade civil.

A regulamentação é da União, e a implantação da 
infra-estrutura pode ser do Município. Todos os demais 
itens, a exemplo de inspeção automatizada, inspeção 
visual, gestão administrativa, gestão técnica, gestão 
operacional de bases serão do Estado. A fiscalização, 
conforme define o código, será feita por todos. E a au-
ditoria geral será feita pela União.

A única mudança com relação ao código é a pos-
sibilidade de se abrir espaço para que os Municípios 
tenham oportunidade de participar do processo, mas 
isso também está em discussão.

A partir da VI Marcha Brasília em Defesa do Muni-
cípios, evento realizado pela Frente Nacional de Prefei-
tos e pela Confederação Nacional dos Municípios, em 
reunião de Prefeitos com o Governo, Presidente, Vice-
Presidente e Ministério, foi assumido o compromisso 
de se deflagrar o processo de inspeção veicular. 

O CONTRAN criou um conselho consultivo, de 
que participam entidades municipais, estaduais e fe-
derais. São 54 titulares e 54 suplentes. Essa primeira 
exposição foi feita no mês de abril. Até agora esse 
grupo entende ser razoável o que está sendo feito e 
nos deu autorização para continuar. 

Uma portaria interministerial foi editada em me-
ados de maio. Esta é a primeira audiência pública. 
Pretendemos realizar, entre junho e julho, um conjunto 
de audiências que nos permita realmente acordar com 
a sociedade quais os critérios com que efetivamente 
vamos trabalhar. Imaginamos que, por volta de agos-
to e setembro, teremos condições, o DENATRAN, o 
CONTRAN e a comissão ministerial, de discutir com 
o Governo uma posição final e emitir uma resolução, 
ou um projeto de lei, ou o elemento que vier a ser 
proposto para que então se inicie um processo de ins-
peção veicular.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Bittencourt) 

– Concedo a palavra ao segundo expositor, Sr. Roberto 
Pereira, Presidente da Associação dos Fabricantes de 
Equipamentos para Controle de Emissões Veiculares 
da América do Sul.

O SR. ROBERTO PEREIRA – Agradeço à Câ-
mara dos Deputados e aos demais membros desta 
importante Comissão a oportunidade que está sendo 
dada à AFEEVAS de apresentar seu trabalho e os 
aspectos relevantes da tecnologia que está trazendo 
ao País e seus impactos sobre emissões veiculares e 
meio ambiente.

A Associação dos Fabricantes de Equipamen-
tos para Controle de Emissões Veiculares na América 
do Sul foi formada há cerca de 2 anos e congrega os 
principais líderes mundiais que detêm o estado da arte 
em tecnologia para controle de emissões veiculares. 
Ela foi espelhada em suas congêneres: a MECA, dos 
Estados Unidos, Manufacturers of Emission Controls 
Association, e a AECC, da Europa, Association for 
Emission Control by Catalyst, que existem há muitos 
anos e têm-nos dado experiência internacional muito 
importante.

Fizemos exposição de alguns produtos que as em-
presas associadas estão desenvolvendo e produzindo 
no País, a exemplo do conversor catalítico automotivo, 
o conversor catalítico para motocicletas. 

(Segue-se exibição de imagens.)

Nossa  missão é prover sólidas informações téc-
nicas sobre o controle de emissões veiculares, facili-
tando o estabelecimento de efetiva política nacional e 
internacional de qualidade do ar que promova a saúde 
pública, a qualidade ambiental e o progresso indus-
trial. Nós somos, portanto, porta-voz da indústria de 
equipamentos e controle de emissões veiculares na 
América do Sul e procuramos avaliar e responder as 
iniciativas de regulamentação e, desta forma, promo-
ver o entendimento dos benefícios da qualidade do ar 
por meio da utilização das tecnologias desenvolvidas 
pelas suas empresas associadas. São 11 empresas 
associadas presentes no mundo todo.

Nesta exposição, tanto por sua importância, quan-
to pela reduzida disponibilidade de tempo, concen-
traremos o nosso enfoque nos principais programas 
existentes sobre controle de emissão veiculares: o 
PROCONVE para veículos leves e pesados, e o PRO-
MOT, ambos aprovados pelo CONAMA e coordenados 
pelo IBAMA.

Gostaria ainda de mostrar, rapidamente, quais 
os objetivos da nossa associação, definidos para o 
ano de 2003, que estão perfeitamente em linha com 
esses programas governamentais. Primeiramente, 
estamos dando suporte tecnológico à implementação 
das fases IV e V do PROCONVE e ao início dos tra-
balhos para suas fases subseqüentes. Estamos tam-
bém dando suporte tecnológico à implementação do 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 02013 

PROMOT – Programa de Controle de Poluição do Ar 
por Motociclos.

Avaliamos a situação de material particulado para 
veículos diesel, em transporte urbano ou industrial na 
América do Sul, o que significa não apenas os gran-
des centro urbanos, a exemplo de São Paulo, mas de 
Santiago do Chile e os da Argentina.

Damos suporte à implementação do Programa 
de Inspeção e Manutenção, uma vez que para asse-
gurarmos o sucesso do PROCONVE, a longo prazo, 
como mencionou muito bem Ailton Brasiliense, 72% 
da nossa frota já têm mais de 5 anos de idade, o que 
requer a substituição do conversor catalítico original-
mente instalado em 1992.

Finalmente, promovemos encontros internacio-
nais, eminentemente técnicos, sobre controle de emis-
são veiculares, como o que aconteceu ontem no Hotel 
Blue Tree Towers, em Brasília, com a presença da Mi-
nistra, de representante do IBAMA, do Secretário de 
Tecnologia Industrial e de uma série de autoridades 
relevantes, inclusive do Ailton Brasiliense.

O PROCONVE foi instituído em 6 de maio de 
1986 e atingiu importantes resultados na redução de 
emissão veiculares para veículos leves. Houve drásti-
ca redução dos monóxidos de carbono. A situação do 
monóxido de carbono emitido por veículos leves está 
totalmente sob controle, em função desse programa 
governamental, do apoio da indústria automobilística 
e dos fabricantes de conversores catalíticos. Da mes-
ma maneira, temos o controle dos hidrocarbonetos 
e dos óxidos de nitrogênio, que serão objeto de uma 
melhoria nas fases 4 e 5 do PROCONVE que estão 
sendo implementadas, igualmente para os aldeídos 
que surgem em decorrência do álcool existente em 
nosso combustível, seja ele em sua forma pura ou 
combinada com gasolina. Os aldeídos também são 
controlados nas emissões veiculares.

O próximo gráfico mostra a situação dos veículos 
pesados, sobre a qual o PROCONVE também atua.

 Nesse  setor, temos uma atuação muito forte 
em material particulado. Entretanto, há muito o que 
melhorar para que a qualidade do ar se torne boa em 
termos de saúde pública. Apesar de estarmos vendo 
um enorme esforço governamental para implementa-
ção das fases IV e V para veículos leves e do euro III 
e IV para veículos pesados – ambos programas, até 
o ano de 2009, alcançarão padrões internacionais 
muito importantes -, temos de ressaltar que o progra-
ma para veículos leves foi baseado em cronogramas 
e metodologias americanas de testes, muito mais 
agressivos, que tiveram início em 1989, enquanto o 
programa de pesados foi iniciado 7 anos mais tarde e 
teve um cronograma um pouco menos agressivo, tal-

vez em função da prudência necessária para que os 
custos de transporte não se agravassem em razão do 
controle ambiental.

É possível atender à fase III do programa de emis-
sões com motores mecânicos e conversores catalíticos. 
Os motores mecânicos podem custar 20% a menos do 
que os motores eletrônicos previstos para o mercado. 
Uma vez que o Brasil tem regiões muito distantes, que 
são percorridas pelos caminhoneiros, teríamos uma 
manutenção facilitada por esse tipo de usuário. 

Sob o aspecto estratégico, a adoção do padrão 
euro III e, posteriormente, o IV, e talvez o V, bem como 
das fases IV e V do PROCONVE para veículos de pas-
sageiros, propiciará ao Brasil acompanhar o desenvol-
vimento tecnológico mundial, o que significa participar 
da produção em larga escala, com suas respectivas 
reduções de custos fixos, nas opções mais modernas 
de equipamento. Em outras palavras, se esse processo 
não for implantado no País, teremos de nos contentar 
com os modelos e motores mais antigos e mais caros 
por serem produzidos apenas para os mercados tec-
nologicamente atrasados, o que também significa o 
impedimento de o Brasil possuir fábricas modernas e 
competir no mercado internacional. Felizmente, a in-
dústria de conversores catalíticos já exporta produtos 
que atendem aos padrões de emissão mais rigorosos 
e a mercados internacionais, bem como a montadoras 
que exportam veículos especiais para aqueles mer-
cados. De igual maneira, a exigência de combustíveis 
mais limpos de padrão internacional fará com que ve-
ículos possam ser exportados sem a necessidade de 
que pequenas séries sejam especialmente projetadas 
e fabricadas para esse fim, além de viabilizar, obvia-
mente, as fases IV e V do PROCONVE. Essas fases 
serão implementadas desde que tenhamos combus-
tível adequado para essa situação.

Finalmente, gostaria de falar do PROMOT, cuja 
fase I entrará em vigor em 2003; a II em 2005, para os 
modelos novos, e em 2006 para todos os modelos, e 
a fase III em 2009.

A exemplo do que é feito para veículos leves, re-
comendamos um controle de aldeídos e de emissões 
evaporativas. É verdade que não temos ainda motos 
movidas a álcool; mas, como a nossa gasolina contém 
álcool, os aldeídos devem ser medidos, bem como as 
emissões evaporativas.

Sabemos que o programa de emissões é bas-
tante complexo. Nossa associação está à disposição 
para travar um debate mais amplo sobre o assunto. 
Ressalto  a importância do Programa de Inspeção e 
Manutenção para darmos continuidade ao sucesso 
desses programas. Entendemos ser vital a continui-
dade do PROCONVE em grandes centros urbanos, a 
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exemplo de São Paulo, bem como a manutenção da 
frota circulante. Dados indicam a existência de cerca de 
3,5 milhões de veículos que não dispõem do conversor 
catalítico. Portanto, há necessidade premente de um 
programa de inspeção e manutenção anual. 

Estamos apoiando inteiramente as iniciativas go-
vernamentais para que esse programa entre em vigor 
até 2005, no mais tardar, quando o início da utilização 
de conversores catalíticos estará completando 13 anos. 
Por projeto definido em conjunto com a indústria auto-
mobilística, a durabilidade é de 5 anos ou 80 mil quilô-
metros. Portanto, a situação é grave, urgente. 

Não haverá ônus para o consumidor, uma vez que 
estamos introduzindo tecnologias compatíveis com a 
vida útil do veículo. Além disso, estamos desenvolvendo 
programa em conjunto com o INMETRO com vistas a 
eliminar do mercado os produtos falsificados, manten-
do, dessa maneira, o sucesso obtido até agora.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Bittencourt) 

– Peço aos debatedores que se atenham ao tempo 
para que todos possam participar.

Dando continuidade a esta audiência pública que 
debate as emissões veiculares e seus impactos no meio 
ambiente e na implantação do sistema de inspeção 
técnica veicular, concedo a palavra, por 10 minutos, 
ao Sr. Fernando Vasconcelos de Araújo, Gerente de 
Projetos da Secretaria de Qualidade Ambiental nos 
Assentamentos Humanos, representando a Sra. Mi-
nistra Marina Silva.

O SR. FERNANDO VASCONCELOS DE ARAÚ-
JO – Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Bom dia a todos. O roteiro da apresentação que 
farei estará à disposição dos senhores por meio das 
cópias das imagens que passo agora a exibir.

(Segue-se exibição de imagens.)
Quanto à inspeção de veículos, existe tratativa 

no âmbito do PROCONVE, que é muito mais do que 
as letrinhas que aparecem embaixo dos anúncios de 
carro ou motocicletas que vemos nas revistas. Na ver-
dade, por trás disso existe todo um processo estabe-
lecido por resolução do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente, um fórum consultivo, deliberativo e assessor 
da Presidência da República, que é de conhecimento 
de todos e que estabeleceu, em 1986, a partir de am-
plo debate com a sociedade, as diretrizes e metas do 
PROCONVE. O programa visa justamente a reduzir 
a poluição do ar causada pela emissão de poluentes 
dos veículos. 

Após a edição do PROCONVE, houve ratifica-
ção por lei emanada por esta Casa. O PROCONVE 
tem objetivos bastante claros. Temos ganhos em todo 
o processo, que envolve os mais diversos segmentos 

da cadeia produtiva e de diversas atividades sociais. 
As inspeções técnicas veiculares também fazem parte 
dos itens previstos e das metas a serem alcançadas.

Conforme ressaltou o Dr. Roberto Pereira, com 
muita propriedade, as inspeções veiculares são um 
dos elementos de fundamental importância para que 
os ganhos que a sociedade teve, principalmente a 
maioria da população brasileira nos grandes centros 
urbanos, continuem sendo obtidos, contribuindo para 
a melhoria da qualidade de vida. 

Há  outros elementos, a exemplo da conscientiza-
ção da população e avaliação de resultados. É neces-
sário que haja monitoramento pela própria sociedade, 
juntamente com a participação de diversos atores em 
termos de propostas e atualizações. Uma resolução 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente, editada em 
2002, traz novas fases mais ambiciosas.

O CONAMA tem sido bastante ativo no sentido 
de propor normas para o PROCONVE, assim como 
elementos para as próprias inspeções veiculares, como 
veremos a seguir.

Foram estabelecidos parâmetros médios de emis-
sões de veículos movidos a gasolina e a álcool. De 
1985 a 2000, houve reduções em torno de 95%, 97%. 
Isso significa que hoje a população residente em gran-
des centros urbanos e na faixa litorânea dos grandes 
centros urbanos, onde realmente está distribuída a 
grande parcela da população brasileira, tem se bene-
ficiado de significativa redução do nível de poluentes. 
Não estamos falando da redução de 10%, 12%, mas 
de 97%, o que é para o Governo algo bastante positivo 
e bom, pois, além do ganho direto para a sociedade, 
há redução proporcional do número de internações 
hospitalares na rede de saúde pública. Portanto, as 
inspeções veiculares também atuam no sentido de 
garantir a continuidade desse processo de melhoria 
de qualidade de vida.

O Dr. Roberto Pereira mencionou um fato real: 
que os veículos dotados de catalisadores fabricados há 
algum tempo já superaram sua vida útil. Infelizmente, 
hoje não se repõe o mecanismo; simplesmente adulte-
ram o cano: cortam o cano e o colocam em uma caixa 
oca, ou soldam um pedaço metal. Agindo assim, reti-
ram um elemento importantíssimo para a garantia da 
continuidade dos ganhos de redução de emissão de 
poluentes verificados ao longo desse processo.

A primeira fase do PROCONVE deu-se em de-
zembro de 1991. 

Conforme podemos observar, algumas diretrizes 
emanadas das resoluções do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente deram suporte para que a sociedade 
pudesse planejar e realizar programas de redução de 
emissões. 
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É interessante observar que não estamos fa-
lando de algo etéreo ou virtual. A resolução nacional 
sobre inspeções veiculares, no que se refere à ques-
tão ambiental, deu condições suficientes para o Rio 
de Janeiro exercer a implementação desse processo; 
e, se não me engano, hoje o Estado está em fase de 
seleção da frota alvo.

Até 2002 exerceu-se um sistema de inspeções 
com caráter educativo. O interessante é que, ainda 
que fosse esse o caráter, o certificado de registro de 
veículos, ao fazer menção de reprovação na inspeção 
de veículos, motivou a desvalorização daqueles carros 
que obtiveram esse resultado. Desse modo, ativou-se 
o comércio, inclusive o de peças, que tem causado 
impacto na questão de segurança de trânsito.

Estou à disposição dos senhores para detalhar 
os números decorrentes das resoluções. Há resolução 
que atribui aos governos estaduais e municipais a res-
ponsabilidade pela implementação de programas de 
inspeção e manutenção de veículos.

Quanto ao Plano de Controle da Poluição por 
Veículos em Uso – PCPV, entendo que as inspeções 
veiculares devem ser feitas dentro de um sistema inte-
grado de governo, tanto na parte de segurança quanto 
na de meio ambiente, otimizando o tempo do usuário 
na solicitação desse serviço. Temos estimulado al-
guns Estados da Federação, mediante convênios, a 
planejarem seus Planos de Controle de Poluição por 
Veículos em Uso. Por exemplo, qual será o relaciona-
mento entre o órgão ambiental, o órgão de trânsito, os 
institutos de pesquisa e as universidades? Quem são 
os atores locais que participarão desse processo? O 
Ministério do Meio Ambiente está diretamente inter-
nalizado nesse processo, e temos sido extremamente 
ativos e interessados.

Foi intenção da Ministra informar que o Ministério 
terá uma atuação extremamente cooperativa e ativa 
em relação às inspeções veiculares. O cronograma 
apresentado pelo Sr. Aílton Pires é extremamente inte-
ressante e inclui a divulgação, a troca de informações 
e a consulta à sociedade brasileira. Ficamos muito sa-
tisfeitos em ver esse processo ser retomado com vigor, 
algo muito positivo que esta audiência faz.

Sr. Presidente, encerro a minha participação. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Bittencourt) 
– Concedo a palavra, por 10 minutos, ao Sr. Marcos 
Aurélio Lima de Oliveira, Gerente de Avaliação de Con-
formidade, representando o Sr. Armando Mariante Car-
valho, Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO.

O SR. MARCOS AURÉLIO LIMA DE OLIVEIRA 
– Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores. 

Mais uma vez, o INMETRO agradece a esta 
Casa convite para participar de uma audiência públi-
ca, desta feita sobre tema tão relevante para a socie-
dade brasileira.

Farei uma explanação separada sobre os temas 
abordados nesta audiência: a emissão veicular e a 
inspeção técnica veicular. 

O INMETRO participa do estudo de ambos os 
temas. No que concerne à emissão veicular, muito se 
disse sobre o PROCONVE, que é de competência e 
de responsabilidade do Ministério do Meio Ambien-
te e de seu órgão específico, o IBAMA. O INMETRO 
participa desse processo por meio do Programa Na-
cional de Certificação de Conformidade de Veículos 
Automotores – PROVEM, que certifica os veículos e 
motores produzidos no Brasil que atendem aos limites 
impostos pelo IBAMA.

Além disso, desenvolvemos uma metodologia que 
assegura ao cidadão consumidor que as certificações 
realizadas nos motores ou veículos são confiáveis. 
Portanto, para cada veículo ou motor produzido no 
Brasil é emitido um documento chamado Certificado 
de Aprovação de Conformidade do Veículo ou Motor, 
com validade de um ano. Esse certificado baseia-se 
em valores obtidos em ensaios realizados em veículos 
automotores acompanhados por técnicos da Compa-
nhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Es-
tado de São Paulo – CETESB.

Descreverei rapidamente os principais objetivos 
do PROVEM: estabelecer os métodos de ensaio, me-
dição, verificação e documentação complementares 
necessários à certificação da conformidade dos veí-
culos automotores comercializados no Brasil, quanto 
ao nível de emissão de gases e poluentes produzidos 
de acordo com os padrões vigentes; avaliar os níveis 
de emissão de poluentes por veículos automotores, 
visando ao atendimento da Resolução nº 18, do CO-
NAMA; e promover o desenvolvimento tecnológico 
nacional tanto nas linhas automobilísticas como em 
métodos e equipamentos para ensaios de medição e 
emissão de poluentes.

Ainda com relação à emissão veicular, também 
foi mencionada por outros participantes da Mesa a 
questão do catalisador, cujo nome técnico é “conver-
sor catalítico”. 

A  Resolução nº 282, de 2001, do CONAMA 
estabelece que devem ser regulamentadas as ca-
racterísticas dos conversores a serem utilizados nos 
veículos nacionais. Nesse sentido, o INMETRO está 
colaborando com o Ministério do Meio Ambiente e o 
IBAMA por meio de um regulamento, em fase final 
de elaboração, que será levado até o final deste mês 
para consulta pública. Nessa ocasião, todos poderão 
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manifestar-se sobre o programa, para que possamos 
implementá-lo efetivamente, com as metas previamen-
te estabelecidas.

Com relação à inspeção técnica veicular, a par-
ticipação do INMETRO nesse programa baseia-se em 
aprovar os modelos de equipamentos utilizados para 
medições de poluentes ou de emissões veiculares em-
pregados na regulamentação da Resolução nº 84/98 
do CONTRAN. Já regulamentamos o analisador de 
gases e o paquímetro de fluxo parcial, e está em fase 
final de elaboração a regulamentação para frenômetros 
pesados e leves. Até o final do ano, concluiremos a ve-
rificação de alinhamento e analisadores de suspensão, 
que ainda não está previamente terminada. 

Quando implementarmos o programa e colocar-
mos nossos veículos nas estações de trabalho, nas 
inspeções, as medições no veículo serão confiáveis, 
porque então teremos pronto o regulamento técnico que 
permite verificar se aquele equipamento está mesmo 
aprovado. Portanto, em relação às medições, não há 
erro grosseiro ou significativo.

Era somente isso o que tinha a dizer nesta audi-
ência. Estou à disposição dos senhores para maiores 
esclarecimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Bittencourt) 
– Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao 
Deputado José Borba.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – Sr. Presi-
dente, senhores expositores, nobres pares desta Casa 
e desta Comissão, senhoras e senhores, o pedido e 
a aprovação do requerimento para a realização desta 
audiência pública adveio das mãos do Presidente desta 
Comissão, nosso competente e querido Deputado Gi-
valdo Carimbão. Seguramente, sua presença enriquece-
ria ainda mais esta audiência, pela determinação, pelo 
arrojo, visão e espírito de estadista que S.Exa. cultiva. 
Contudo, de nossa parte, não poderíamos deixar de 
fazer avaliações que poderão contribuir para os traba-
lhos. Aliás, esta Comissão deverá discutir e avaliar um 
projeto de lei que, por determinação do Sr. Presidente, 
coube a este Parlamentar relatar.

Observando atentamente a apresentação dos 
senhores expositores, vejo-os preocupados com todos 
os segmentos, principalmente com o meio ambiente, 
e isso é de fundamental importância. Teremos a tarefa 
de abrir a discussão com os diversos segmentos da 
sociedade organizada, com vistas à elaboração de um 
projeto que seja acessível a todos os segmentos e que 
possa ser realmente aplicável. 

Tenho, contudo, algumas preocupações e quero 
crer que, a partir de hoje, recorreremos aos senhores 
expositores que nos brindaram com suas brilhantes 

exposições nesta audiência que antecede a discus-
são do projeto. 

Tenho  alguns dados do meu Estado, o Paraná, 
que me preocupam. Troquei até algumas idéias com 
diretores do DETRAN. O Paraná tem uma frota de 2 
milhões e 800 mil veículos. Dessa frota, tributáveis 
constam 2 milhões e 200 mil veículos. Esse diferen-
cial está na clandestinidade. Temos também apreendi-
dos, por falta de condições de tráfego, por acidentes, 
inadimplência no pagamento de impostos, embara-
ços na Justiça, entre outras causas, 400 mil veículos. 
Buscando essas mesmas informações nos 26 outros 
Estados, certamente vamos encontrar um número de-
veras assustador. 

De um lado, essa inspeção vem contribuir com o 
que foi exposto com muita clareza e objetividade. De 
outro lado, também temos de observar a questão do 
consumidor, até porque a cultura de possuir um carro 
é bastante grande; ela como que anda junto com o de-
sejo de aquisição de casa própria. E os mais humildes, 
de menor capacidade financeira, são os que acabam 
ficando com esse resíduo indesejável, comprometendo 
até a renda familiar, de forma indireta, desavisada. Nos 
grandes centros existem organizações de transporte 
coletivo, seja rodoviário ou ferroviário; enfim, existem 
alternativas confortáveis e baratas. Mas a cultura do 
brasileiro alimenta o desejo de que cada um tenha 
um dia o seu próprio carrinho, ainda que caindo aos 
pedaços! 

Observando os dados de que dispomos, a exem-
plo do nosso Estado – e esses dados são verdadeiros 
-, vamos de um lado a grande contribuição ao meio 
ambiente dada pela implantação, pela exigência – que, 
depois de normatizada, vamos poder exercitar – de 
aplicar esses equipamentos antipoluentes nos carros. 
Mas com isso seguramente vamos ter um percentual 
assustador de carros que comercialmente não corres-
ponderão às normas de aplicação de tais equipamentos 
e, dependendo das condições de conservação, cer-
tamente serão tirados de circulação, por justa causa. 
Isso deixa, sem dúvida nenhuma, o nosso desavisa-
do consumidor na mão. Já nos reunimos em mais de 
uma audiência pública com os diversos segmentos da 
sociedade organizada, e, se não estudarmos melhor 
o assunto, vamos produzir, além do que já temos de 
ruim, uma concentração muito maior de lixo, que serão 
os carros ditos “inservíveis”. 

Estou lançando no ar o assunto, para que juntos 
atentemos para esse detalhe. Tradicionalmente, e no 
palavreado comum, “a corda sempre arrebenta do lado 
mais fraco”; e o lado mais fraco é o do sofrido traba-
lhador, até porque o nosso País passa por algumas 
dificuldades, como recessão, aumento do desempre-
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go, e assim sucessivamente. Então, vamos alcançar 
justamente essa faixa de consumidor que, para reali-
zar a vontade da família, o sonho, a tradição cultural, 
acaba comprando os carrinhos “inservíveis” – vamos 
chamá-los assim. Assim, vamos acabar provocando o 
crescimento desses lixões concentrados de automó-
veis imprestáveis, de pura sucata! 

De que forma poderíamos envolver o Poder Públi-
co? De que forma poderíamos envolver os fabricantes, 
que lucraram sempre o quanto quiseram nesse seg-
mento,  para  não deixar arrebentar essa corda só do 
lado do consumidor? Qual é o modelo, qual é a gradu-
ação da aplicação que vamos propor, aproveitando a 
questão do meio ambiente, por exemplo, nas regiões 
mais devastadas, que já não contam mais nem com o 
percentual mínimo, com um cronograma de reflores-
tamento, de reposição ao longo de 30 anos? 

Acho que vamos implementar esse projeto, porque 
é importante, é benéfico para a população, pensando 
não no hoje, mas muito mais no amanhã; vamos apro-
var esse projeto de lei, colocá-lo em prática. É preciso 
que façamos um estudo bastante aprofundado sobre 
a maneira como vamos envolver a sociedade como 
um todo. Esses “inservíveis” já serviram num passa-
do não tão distante. Quando ouvi a exposição do Sr. 
Ailton Brasiliense Pires, percebi que os percentuais 
são bastante grandes, são de preocupar. Agora, se 
não houver um critério racional por parte de quem vai 
ficar com essa responsabilidade, Município, Estado e 
União, vamos promover também um desconforto, uma 
devassa, tirar muitos carros de circulação, até mesmo 
pelo atual poder aquisitivo do consumidor. 

Sr. Deputado Luiz Bittencourt, V.Exa. é meu com-
panheiro, é nosso companheiro, sempre preocupado 
e atuante com as causas do nosso País, dos mais di-
ferentes segmentos. Esta Comissão, diga-se de pas-
sagem, não deve nada às demais, porque por aqui 
passam importantes discussões e preocupações, e 
o prejudicado não é um segmento; somos todos nós, 
100% dos consumidores.

Gostaria de deixar registrada essa preocupação, 
tendo em vista que nos próximos dias possivelmente 
faremos outras audiências. Certamente vão aparecer 
os interesses comerciais e outros, mas não podemos 
perder de vista, em nenhum momento, a necessidade 
de guarnecer os menos favorecidos que, desavisados, 
estão com esse abacaxi na mão, até por falta de con-
dições de adquirir coisas melhores, em condições de 
uso. Trata-se de uma preocupação bastante grande 
que temos. Vamos levá-la a todos os membros des-
ta Comissão e das outras que se interessarem, para 
que juntos possamos aprovar um relatório que con-

temple todos os segmentos e no final sejamos todos 
ganhadores. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Bittencourt) 

– Vamos ouvir 3 Parlamentares, para que depois os nos-
sos convidados possam fazer suas considerações. 

Concedo a palavra ao Deputado Hamilton Ca-
sara.

O SR. DEPUTADO HAMILTON CASARA – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Parabenizo os expositores, 
e quero, neste momento, acompanhar também a po-
sição do Deputado José Borba, muito bem delineada, 
e ainda deixar algumas sugestões, do ponto de vista 
prático, evidentemente dentro da lógica de que que-
remos que a indústria participe mais com relação ao 
controle e principalmente à redução das emissões de 
veículos automotores, mas acima de tudo que consi-
gamos fortalecer o exercício da integração entre as 
Secretarias Municipais de Meio Ambiente e os órgãos 
estaduais de trânsito. Entendo que essa parceria se 
torna fundamental. 

Meu caro Fernando Vasconcelos de Araújo, do 
Ministério do Meio Ambiente, poder-se-ia definir uma 
política de apoio aos Municípios procurando exercitar 
essa integração. Com  certeza ela trará consideráveis 
reduções nesse campo. Com isso, naturalmente tere-
mos todo um processo de fiscalização e de orientação 
do condutor, beneficiando acima de tudo o usuário, o 
cidadão, principalmente aquele que trafega nos cen-
tros urbanos, que é o maior prejudicado. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Bittencourt) 

– Concedo a palavra ao nobre Deputado Edson Du-
arte.

O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Obriga-
do, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes. 
Esta é uma discussão extremamente importante e 
bastante atual, sobretudo em um País como o nosso, 
com nossa urbanização, as grandes cidades, os efei-
tos dessa concentração, especialmente no que diz 
respeito à poluição. 

Farei alguns questionamentos, em face das ex-
posições feitas. Estava em uma reunião discutindo 
um projeto de lei do Deputado Roberto Magalhães, e 
pedi vista desse projeto, que diz respeito a incentivos 
fiscais aos veículos bicombustíveis. Estávamos su-
gerindo algumas alterações nessa lei. Será discutido 
daqui a pouco, às 14h, nesta Comissão, o parecer do 
Relator. Estávamos discutindo isso. Cheguei atrasado 
e não pude ouvir todas as explanações, mas gostaria 
de fazer alguns questionamentos, primeiro sobre os 
incentivos. 
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Recentemente, foi aprovada nesta Casa a Medida 
Provisória nº 94, que trata de incentivos de redução do 
IPI para taxistas e na aquisição de carros a álcool. A 
proposta do Deputado Roberto Magalhães diz respei-
to ao incentivo a carros a álcool e multicombustíveis. 
Pergunto: qual seria o incentivo no caso desses equi-
pamentos? O que existe na fabricação desses equi-
pamentos, quais os incentivos existentes, que tipo de 
estímulo têm aqueles que os fabricam?

Pergunto também ao representante do Ministério 
do Meio Ambiente, quanto à punição, à fiscalização, 
porque não ouvi sua palestra, como isso se encontra 
hoje. Que controle tem a sociedade, e qual o trabalho 
que vem sendo feito? Como está a integração do Mi-
nistério do Meio Ambiente com os DETRANs, com os 
órgãos de fiscalização, de licenciamento? 

Questiono-o também sobre a legislação. Existem 
algumas normas do CONAMA sobre o assunto. Pare-
ce-me que a última é de 1986, e institui o Programa 
de Redução de Emissão Veicular. De lá para cá, como 
está a legislação que trata da fiscalização e da puni-
ção de quem está poluindo e não segue as normas 
preestabelecidas? 

Quanto à eficiência dos equipamentos, a explana-
ção foi feita. Gostaria apenas de questionar o seguinte: 
hoje estão chegando ao Brasil os veículos bicombustí-
veis ou multicombustíveis. Essa nova tecnologia, esses 
novos equipamentos estão adaptados também para o 
controle da emissão de poluentes? 

Agradeço a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Bittencourt) 

– Retorno a palavra aos nossos convidados. Seguindo 
a mesma seqüência, concedo a palavra ao Sr. Ailton 
Brasiliense, por 3 minutos. 

Se algum dos convidados tiver interesse em se 
manifestar sobre os questionamentos feitos pelos Srs. 
Deputados poderá fazê-lo.

O SR. AILTON BRASILIENSE PIRES – Quero 
ressaltar um aspecto que para mim parece o mais im-
portante, quanto à implantação da inspeção técnica 
veicular e ao que precede essa inspeção. Há  um nú-
mero não oficial relativo à inadimplência, que data de 
1998, quando o Código entrou em vigor. Ele foi citado 
pelo Deputado José Borba. Em 1998 havia um núme-
ro que, 5 anos depois, dizem que dobrou. Segundo os 
dados do Diretor do DETRAN do Paraná, Sr. Marcelo, 
essa inadimplência está na ordem de 25%. Não temos 
os dados oficiais, mas me parece que essa é a média 
nacional. Em 1998 havia quase a metade disso. Esse 
é o fator que me parece mais importante. 

Se de 1998 para 2003 a inadimplência dobrou, 
passou de 12% para 25%, isso coloca em risco todo o 
Código. Numa frota estimada de 30 e poucos milhões 

de veículos, quase 8 milhões de proprietários estão 
impunes. Por decreto, estamos colocando toda a so-
ciedade na posição a mais insegura possível. Digo isso 
não apenas por essas pessoas não pagarem o licen-
ciamento, IPVA ou seguro obrigatório. Isso representa 
uma perda fiscal. Pior: elas mudaram o seu comporta-
mento e passaram a ter comportamento de pessoas 
impunes, portanto não existe código para elas. Elas 
fazem qualquer coisa. Por exemplo, bebem antes de 
dirigir, excedem a velocidade etc. 

Quando se vai implementar uma mudança de 
cultura ou exigir que o cidadão passe a se preocupar 
com a manutenção do veículo? Esse pode ser um 
ponto de inflexão: para cima, com maior inadimplência, 
ou para baixo. Então, é vital que neste momento todos 
os órgãos públicos, municipais, estaduais e federais, 
assumam que esse Código tem de ser cumprido, e só 
será cumprido se houver efetiva fiscalização nas ruas 
e estradas, não só pelo lado fiscal, que a mim parece 
ser o menos importante. O mais importante é que haja 
efetiva obediência a ele. 

Os dados do Paraná, pelo menos até onde co-
nheço, ou tive a oportunidade de conhecer, nestes 4 
meses em que estou no DENATRAN, representam uma 
média nacional altissimamente preocupante. 

A preocupação do Deputado Hamilton Casara em 
montar um projeto segundo o qual os órgãos munici-
pais e estaduais sejam ouvidos e sejam participantes 
faz parte das preocupações do Ministro Olívio Dutra. 
Estamos agora querendo saber como montar esse es-
copo político de tal forma que realmente Municípios, 
Estados e União sintam-se componentes de um projeto 
que tenha a preocupação de conscientizar as pessoas 
para todos os aspectos do Código de Trânsito, em es-
pecial a manutenção veicular e o meio ambiente, que 
sabemos ser muito importante. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Bittencourt) 

– Concedo a palavra ao Sr. Roberto Pereira, da Asso-
ciação dos Fabricantes de Equipamentos Para Controle 
de Emissões Veiculares da América do Sul. 

O SR. ROBERTO PEREIRA – Muito obrigado, 
Sr. Presidente. Agradeço também ao Deputado Edson 
Duarte as importantes questões levantadas quanto 
aos incentivos para os equipamentos de controle de 
poluição, a exemplo do que existe em outros países, 
como a Alemanha. Infelizmente não temos esses in-
centivos no Brasil.

Quero responder à sua pergunta quanto à efi-
ciência dos conversores catalíticos ou do sistema de 
controle de emissões veiculares para os motores bi-
combustíveis. A Magneti Marelli é um dos fabricantes 
desses sistemas que são conhecidos como flex fuel 
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e total fuel. Discutimos amplamente essa questão em 
conjunto com a indústria automobilística. 

Gostaríamos de ter utilizado um catalisador para 
o veículo a álcool, que é um veículo, em termos de 
poluição, mais limpo. Trata-se de um catalisador que 
poderia ser até mais barato. Porém, sabemos que a 
decisão pelo combustível a ser utilizado é do consumi-
dor, na bomba, e não quisemos correr o risco de adotar 
um catalisador para álcool. Adotamos um catalisador 
para o pior caso, que é o da gasolina. Assim, assegu-
ramos o cumprimento do PROCONVE e não temos a 
menor possibilidade de risco de que esses veículos bi-
combustíveis não estejam atendendo à legislação. Ao  
contrário, na medida em que o usuário utilizar o álcool, 
o abatimento das emissões vai ser ainda maior. 

O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem, apenas para fazer 
um complemento: quais são as implicações, pela inexis-
tência de um programa de incentivos para a fabricação 
desses equipamentos na indústria? O que acarreta a 
não existência dos incentivos fiscais à indústria brasi-
leira e aos seus fabricantes?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Bittencourt) 
– Concedo a palavra ao Sr. Roberto Pereira para res-
ponder ao Deputado Edson Duarte.

O SR. ROBERTO PEREIRA – Muito obrigado, Sr. 
Presidente. Essa é uma questão muito importante, e 
já debatemos isso várias vezes com o Governo desde 
o início do PROCONVE. A implicação é que o usuário 
final é onerado. É um produto que não custa barato, 
porque depende de matérias-primas importadas, como, 
por exemplo, os metais preciosos, os suportes cerâ-
micos que não existem no País. São matérias-primas 
como os metais, cotadas em bolsa, e, dependendo da 
situação internacional dos principais países fornece-
dores, como África do Sul e Rússia, países nervosos 
e instáveis econômica e politicamente, o preço do pro-
duto normalmente encarece. Não havendo incentivo, 
evidentemente o usuário é prejudicado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Bittencourt) 
– Concedo a palavra ao Sr. Fernando Vasconcelos de 
Araújo, Gerente de Projetos da Secretaria de Quali-
dade Ambiental. 

O SR. FERNANDO VASCONCELOS DE ARAÚ-
JO – Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que as preo-
cupações do Deputado José Borba são muito legítimas 
e foram apontadas aqui com muita pertinência. O Con-
gresso Nacional é um fórum legítimo para começarmos, 
conforme a estratégia do Dr. Ailton, do DENATRAN, a 
divulgação e coleta de insumos de toda a sociedade, 
para saber como alguns desses problemas podem ser 
bem resolvidos. 

Lembro ainda, e já no sentido de que este de-
bate se inicie, que a implementação do PROCON-
VE, ainda em 1986, quando havia carburadores em 
nossos carros, proporcionou a introdução de equipa-
mentos embarcados nos veículos, e não foi previsto 
na legislação ambiental o nome das tecnologias que 
estariam embarcadas nos veículos. Foi simplesmente 
solicitado que no final do cano de escapamento um 
limite de poluentes fosse regulado. Se era catalisa-
dor, se era injeção monoponto, multiponto, sensor de 
oxigênio no escapamento ou quaisquer outros, isso 
não foi solicitado. Foi feito um desafio, e a sociedade, 
o setor automobilístico e o setor de trânsito toparam 
esse desafio.

Hoje temos carros que são exportados para o 
mundo inteiro, produzidos aqui no Brasil e lançados 
mundialmente. Temos exemplos disso. O cenário é 
completamente diferente daquele de acinte à socie-
dade brasileira, em que um carro nacional, para ser 
exportado para os Estados Unidos, há 15 anos, teve 
de receber em torno de duas mil modificações. Isso 
é um absurdo! E em dólar o preço desse veículo em 
que hoje temos uma série de modificações não se in-
crementou muito. Pelo contrário. O ganho, em termos 
de exportações e de qualidade de segurança, dirigi-
bilidade e conforto que tivemos, em âmbito nacional, 
foi muito grande. 

Acho que essa é uma luz que significa que essas 
questões que V.Exa. levantou com muita propriedade 
devem ser discutidas, sem dúvida alguma, e devemos 
procurar caminhos como esse, que até o PROCONVE, a 
introdução e a evolução tecnológica proporcionaram. 

Sobre a inquietude do Sr. Hamilton Casara, ex-
presidente do IBAMA, nosso colega de trabalho, orien-
tador também nesta missão, gostaria de dizer que a 
preocupação é haver integração entre os órgãos de 
meio ambiente. Isso é fundamental. Não há como es-
tabelecer um processo de inspeções veiculares sem 
que se reconheça a legitimidade dos departamentos de 
trânsito, onde estão os cadastros de veículos de todos 
os Estados da Federação, para que possamos trabalhar 
de forma integrada. Se visamos a um processo para 
tirar da obscuridade veículos que rodam há vários anos 
sem nenhuma condição de licenciamento perante os 
órgãos de trânsito, também a parte ambiental vai ser 
extremamente beneficiada com isso. 

A parte ambiental não é aquela idéia etérea de 
que estamos aqui na cidade e o ambiente é uma ca-
choeira distante. Não! É o ar que respiramos e que 
acaba influenciando na nossa capacidade de trabalho, 
no dia-a-dia. É o caso daquele trabalhador que toma 
o ônibus e passa 3 horas dentro dele respirando um 
ar de péssima qualidade, o que tem influência no seu 
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desempenho de trabalho também, além de causar até 
internações hospitalares.

O  Deputado Edson Duarte tem algumas questões 
operacionais e práticas do dia-a-dia, inclusive no que 
se refere aos incentivos. Existem 2 tipos de incentivos: 
os federais e os estaduais. Alguns Estados da Fede-
ração concedem incentivos extras, como por exemplo 
descontos no licenciamento de veículos, no IPVA, para 
aqueles veículos movidos a álcool. No que se refere ao 
Governo Federal, existem diferenciais para os carros 
a álcool quanto ao pagamento do IPI, e os Municípios 
ainda podem estimular também.

De maneira geral, o Ministério do Meio Ambiente, 
no que se refere ao tratamento dos veículos bicombus-
tíveis, principalmente a álcool, vê essas iniciativas de 
forma muito positiva. Retiramos um elemento fossilizado 
do solo para que seja tratado, craqueado e consumi-
do na forma de gasolina ou diesel; retiramos do solo, 
geologicamente falando, e jogamos para a atmosfera 
elementos de carbono. O álcool é queimado, mas na 
próxima plantação de cana-de-açúcar retira-se o que 
foi lançado naquela queima. Então, existe um ciclo 
fechado, em que a emissão, em termos de poluentes 
atmosféricos, é muito mais balanceada. Em termos de 
efeito estufa, uma preocupação internacional, inclusive 
da Ministra Marina Silva, isso é muito pertinente. Existe 
um ganho muito positivo nesse aspecto. 

Os veículos bicombustíveis e os movidos a álcool 
recebem do Ministério do Meio Ambiente um carinho 
muito especial. Mas não gostaria de falar só do álcool. 
Também abro espaço para o biodiesel, que também 
pode ser derivado na nossa produtividade nacional. 
O Brasil tem um diferencial geográfico fantástico para 
a produção dele. A discussão desse tema está sendo 
coordenada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e 
está iniciando-se neste ano com muita propriedade. 
Temos um interesse muito grande em que os impac-
tos ambientais sejam associados aos impactos de de-
senvolvimento tecnológico, de manutenção de homem 
no campo, de geração de renda rural, de manutenção 
dessas pessoas desenvolvendo as economias locais e 
contribuindo também para a questão do meio ambiente. 
Chamamos a isso desenvolvimento sustentável. 

Trata-se de algo que efetivamente só serve para 
bolsas de mestrado e doutorado fora do País, mas 
quando falamos em biodiesel e produção do álcool in-
ternalizamos o homem no campo, geramos empregos 
e distribuição de renda, e isso é muito positivo. O Mi-
nistério do Meio Ambiente vê com muito carinho esse 
assunto e tem-se integrado às discussões no que se 
refere ao biodiesel, coordenadas pelo MCT. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Bittencourt) 
– Concedo a palavra ao Deputado Edson Duarte.

O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Voltei a 
me inscrever, Sr. Presidente, porque considero este 
debate extremamente importante. Estamos em plena 
discussão da reforma tributária, e na proposta apresen-
tada pelo Governo há uma diretriz muito clara na área 
social, no sentido de reduzir as alíquotas dos produtos 
da chamada cesta básica, além de desonerar a peque-
na propriedade rural que trabalha no âmbito familiar. 
Mas, no meu entendimento, essa proposta de reforma 
tributária é bastante omissa no aspecto ambiental. 

Uma das propostas que eu e os demais Depu-
tados da bancada do Partido Verde, assim como ou-
tros Deputados de outras bancadas, estamos tentando 
incluir são os critérios na distribuição, por exemplo, 
dos recursos arrecadados para os Municípios que têm 
áreas de preservação e áreas indígenas. Mas há tam-
bém uma discussão no sentido de reduzir as alíquo-
tas de alguns produtos, como é o caso da aquisição 
das placas de energia solar como incentivo à energia 
alternativa, das lâmpadas fluorescentes que econo-
mizam energia, da criação de alguns estímulos nesse 
campo ambiental. 

Parece-me que seria o caso de discutirmos tam-
bém incentivos para a fabricação de equipamentos re-
lativos a um assunto extremamente grave: a poluição 
do ar, sobretudo nas grandes metrópoles, provocada 
por veículos automotores.

Tenho uma pergunta para o Sr. Roberto. V.Sa. falou 
da importação, e gostaria de compreender um pouco 
mais a participação da indústria nacional na fabricação 
desses equipamentos. O que importamos hoje e o que 
é fabricado aqui? Qual é o domínio de tecnologia da 
indústria nacional na produção de equipamentos de 
controle da emissão de poluentes? Gostaria de saber 
também se os senhores têm alguma proposta com re-
lação a incentivos, se efetivamente têm discutido com 
o Governo Federal. Como isso se encontra?

O Sr. Fernando de Araújo falou a respeito de in-
centivos. Os incentivos que existem são com relação 
a IPI dos veículos sobre álcool, gasolina, e agora os 
bicombustíveis, mas não sobre equipamentos, e eu es-
tava referindo-me diretamente ao equipamento. Além 
do aspecto da poluição, estamos em plena crise do pe-
tróleo. Sobretudo depois dessa insana guerra, há uma 
discussão em todo o mundo sobre o abastecimento de 
gasolina e de derivados de petróleo. 

Há um aspecto que precisa ser sempre levanta-
do: a indústria nacional. A tecnologia nacional na pro-
dução do álcool deve ser sempre estimulada de todas 
as formas, além do aspecto ambiental. Sr. Presidente, 
esse era o tema que queria destacar. Esta Comissão 
deve continuar debatendo esses incentivos para que 
a indústria nacional seja fortalecida e para que o am-
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biente seja preservado, e o momento é este. Já que 
estamos discutindo a reforma tributária, a política de 
incentivos, não podemos perder de vista essa tecnolo-
gia, que precisa ser estimulada. Devemos fortalecê-la. 
Nesse aspecto, um ponto que o Dr. Ailton Pires citou 
é importante: aprovamos na Legislatura passada um 
código muito avançado, exemplo para o mundo; porém, 
se não tivermos o fortalecimento institucional que o 
faça funcionar, de nada adiantou o esforço e o debate 
travado na Casa e no País.

Esse fortalecimento a Casa deve discutir, assim 
como, daqui a alguns dias, em audiência pública, o 
tema fiscalização ambiental. Devemos debater todos 
os aspectos da fiscalização brasileira, o fortalecimento 
institucional para que funcione. Caso contrário, vamos 
ter um projeto fantástico não colocado em prática na 
sua totalidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente, por mais esta 
oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Bittencourt) 
– Indago se algum Deputado tem alguma observação 
a fazer.

O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Sr. Pre-
sidente, sugiro a realização de audiência pública para 
discutir especificamente fiscalização e cumprimento 
do Código Nacional de Trânsito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Bittencourt) 
– Sugestão acatada. Concedo a palavra ao Sr. Rober-
to Pereira.

O SR. ROBERTO PEREIRA – Sr. Presidente, a 
questão da reforma tributária é muito pertinente. Con-
versamos com a ANFAVEA sobre a possibilidade de 
haver incentivos por meio da adoção de sistemas mais 
arrojados de controle de emissões veiculares, como, 
por exemplo, On Board Diagnostic – OBD, importante 
para o programa de inspeção e manutenção, um com-
putador de bordo que faz a leitura das falhas do veículo, 
além de monitorar a eficiência dos equipamentos de 
controle de emissão, como catalisadores. O OBD não 
está sendo utilizado porque penalizaria ainda mais o 
consumidor final, mas, se tivéssemos incentivo para 
isso, a questão ambiental poderia ter complementação 
tecnológica, a exemplo do que já se faz nos veículos 
exportados para a América do Norte e a Europa.

Destaco  também que, conforme enfatizou o 
Deputado José Borba, do Paraná, o consumidor de 
baixa renda, que tem dificuldade para manter um ve-
ículo velho, pode beneficiar-se do incentivo fiscal no 
Programa de Inspeção e Manutenção. Estamos to-
mando o cuidado de desenvolver tecnologias compa-
tíveis com a vida útil remanescente desses veículos. 
São produtos muito mais baratos que podem ainda 
ser beneficiados com incentivos ou, pelo menos, com 

a eliminação do IPI, que sobrecarrega os custos do 
conversor catalítico.

A participação da indústria nacional na fabri-
cação desses produtos é também importante. Tive a 
oportunidade de dizer que importamos algumas ma-
térias-primas porque não estão disponíveis no País, e 
provavelmente não estarão, pelo simples fato de que 
esses metais preciosos do grupo da platina – platina, 
paládio e ródio – não têm ocorrência natural no Brasil, 
e os suportes cerâmicos importados só são viáveis a 
partir da produção mínima de 5 milhões de peças.

Destaco que o aspecto de desenvolvimento de 
tecnologia, que resultou em dramática redução da 
carga desses metais preciosos, foi feito no País. Hoje 
temos centros de competência de empresas que de-
senvolvem produtos específicos para o mercado bra-
sileiro, que tem combustível diferenciado e legislação 
específica. E beneficiamo-nos na produção nacional, 
não apenas na manufatura do produto, mas principal-
mente no desenvolvimento.

Como detemos tecnologia, somos grandes expor-
tadores do produto em si, não apenas de conversores 
catalíticos, mas também de válvulas EGR – os colegas 
da Wahler estão aqui. Eles exportam essas válvulas. 
Os veículos exportados para países com legislações 
mais exigentes saem com tecnologia nacional, o que 
gera emprego e faturamento. Assim, achamos que 
agregam valor nacional significante.

Muito obrigado.
O SR. RPESIDENTE (Deputado Luiz Bittencourt) 

– Concedo a palavra ao Sr. Fernando Vasconcelos.
O SR. FERNANDO VASCONCELOS DE ARAÚ-

JO – Obrigado, Presidente.
Relembrando a primeira fala do Deputado Edson 

Duarte, o Programa de Controle da Poluição do Ar por 
Veículos Automotores – PROCONVE, instituído em 
1986, teve atualização em 2000, quando novas etapas 
foram estabelecidas. O fórum daquela discussão foi o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, aberto, amplo, 
democrático, quando foi estabelecida uma resolução. 
Hoje toda a indústria nacional está perseguindo as 
metas instituídas. Então, houve atualização.

Fiscalização, e acho que o Deputado Edson Du-
arte agora é parceiro nosso no que se refere à imple-
mentação das inspeções veiculares, deve ser um dos 
mecanismos para que os carros com alguns anos 
de uso tenham suas condições verificadas, tanto em 
segurança quanto em queima de combustível, de tal 
forma que haja manutenção dos ganhos de que toda 
a sociedade brasileira já se apropriou, em termos de 
redução de poluentes atmosféricos.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Bittencourt) 
– Lamentando a impossibilidade de o Presidente Gi-
valdo Carimbão participar desta audiência, esta Co-
missão cumpre seu papel, ouvindo as opiniões dos 
convidados e os questionamentos dos Deputados, 
e capacita-se ainda mais com as informações, que 
foram taquigrafadas e  vão ser colocadas à disposi-
ção de todos os membros da Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, para ajudar 
a formar opiniões, contribuir para os trabalhos e para 
a elaboração de projetos, que vão ter o acompanha-
mento da nossa assessoria técnica.

Esta Comissão levanta um tema muito importan-
te, abordado com muita clareza pelos Deputados José 
Borba e Edson Duarte. Trouxe um recorte de jornal 
cuja manchete divulga um frio número estatístico: os 
acidentes nas áreas urbanas brasileiras custam em 
torno de R$ 5,3 bilhões por ano, sem computar a dor 
das famílias, as perdas humanas, que não têm preço. 
Nossos custos em acidentes com veículos é um dos 
maiores do mundo, maior do que o de alguns países 
desenvolvidos: Estados Unidos, por exemplo, em torno 
de 5 vezes; Japão, quase 6. Isso mostra a importância 
desta discussão.

Adicionado a isso, atingimos 3 ou 4 níveis de 
debates conectados, que fazem interface com outros 
assuntos que estamos debatendo, principalmente com 
relação à defesa do consumidor e ao meio ambiente. 
Estamos discutindo a reforma tributária. O custo da 
implantação desse programa para o consumidor bra-
sileiro significa algo a mais em termos de despesa. Na 
semana passada a carga tributária atingiu em torno de 
41% – é um percentual tremendo. O Presidente e as 
principais vozes da economia brasileira reclamam de 
agiotagem, impostos, juros altos, e o consumidor acaba 
sendo obrigado a carregar tudo isso nas costas.

Temos a questão da segurança, como mostrei, 
que implica a reavaliação de todo o nosso sistema de 
trânsito, de tráfego nas rodovias, buscando melhoras. 
Temos outra relativa à saúde. Existe a CPI dos Planos 
de Saúde. Normalmente, com relação a acidentes de 
trânsito, há uma omissão muito grande dos planos de 
saúde. Há também a questão ambiental, aqui debatida. 
Alguns pontos importantes foram levantados. Então, é 
um assunto extremamente importante. Esta Comissão 
vai voltar a tratar disso. Foi criado um grupo interno 
para estudar os pontos mais polêmicos. Questões que 
envolvem elevação de custo, novas tecnologias, con-
servação ambiental têm uma interação maior com os 
membros desta Comissão.

Espero que este debate continue de forma pro-
dutiva, acrescentando pontos importantes para que 
o Governo estabeleça seus parâmetros de atuação, 

para que a iniciativa privada, os investidores também 
desenvolvam seu trabalho.

Agradeço a presença a todos os nossos convi-
dados, às pessoas que vieram aqui nesta manhã, a 
todas as Sras. e a todos os Srs. Deputados.

Como ninguém mais deseja utilizar a palavra, 
convoco para as 14h, no Plenário 8, reunião ordiná-
ria deliberativa, para apreciação de requerimentos e 
proposições.

Está encerrada a reunião .

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,  
MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

52ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 26ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 10 de junho 2003

Às quatorze horas e cinqüenta e três minutos 
do dia dez de junho de dois mil e três, no Plenário 11, 
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência 
alternada dos Deputados Nelson Bornier e Júlio Lopes, 
Vice-Presidentes, reuniu-se a Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias em Reunião 
Ordinária de Audiência Pública, tendo como tema: 
“ESCLARECIMENTOS SOBRE A POLÍTICA DA CO-
MISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURAN-
ÇA – CTNBio”. Registraram presença os Senhores 
Deputados Givaldo Carimbão, Presidente, Júlio Lopes 
e Nelson Bornier, Vice-Presidentes, César Medeiros, 
Fernando Gabeira, João Alfredo, Luciano Zica, Luiz 
Bittencourt, Celso Russomanno, Alex Canziani, Pastor 
Reinaldo, Janete Capiberibe, Sandro Matos e Sarney 
Filho – membros titulares – Marcelo Guimarães, Max 
Rosenmann, Antônio Carlos Mendes Thame, Sandes 
Júnior, Almir Moura, Takayama, Dimas Ramalho, Edson 
Duarte e Daniel Almeida – membros suplentes. Dei-
xaram de registrar presença os Senhores Deputados 
Anselmo, Luiz Alberto, Paes Landim, Ann Pontes (en-
caminhou atestado médico recomendando o afasta-
mento de suas atividades habituais pelo período de 
(02) dias, a partir de 10/06/03), José Borba, Hamilton 
Casara, Ricarte de Freitas, Eduardo Campos, Júnior 
Betão, Davi Alcolumbre e Renato Cozzolino. Como 
convidados registraram presença os Senhores Karen 
Lopes, INESC; Marcello Larcher, CNPq; Francisca Luz, 
Assessoria do Ministério do Meio Ambiente; José Cor-
deiro de Araújo e Ana Cristina Castellani, Consultoria 
Legislativa; Dante Scolari, Assessor da Comissão de 
Agricultura; Nivaldo Carlucci, ANDEF/COBIO; Pedro 
Rogério M. Lima e João Lora, Assessoria do Ministério 
da Ciência e Tecnologia; Pina Tombé e Lourdes Tapajó, 
Comissão Indígena Pós-Conferência 2000; Ailson dos 
Santos, Povo Truká; Lizete Cardan, CNA; e Elisângela 
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Papst, Tribunal de Contas da União. Dando início aos 
trabalhos o Presidente Nelson Bornier declarou aberta 
a reunião passando a presidência ao Deputado Júlio 
Lopes, que em seguida, passou a palavra aos Senhores 
expositores para suas considerações iniciais: ERNEY 
CAMARGO, Presidente da Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança – CTNBio; e REGINALDO MINARÉ, 
Assessor Jurídico da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança – CTNBio. Findas as exposições, fez 
uso da palavra, na qualidade de autor do requerimento 
que solicitou a presente reunião, o Deputado Edson 
Duarte. Em seguida o Presidente passou a palavra, 
pela ordem de inscrição, aos Deputados João Alfredo, 
Fernando Gabeira, Sarney Filho e Takayama. Conclu-
ídos os debates e não havendo mais quem desejasse 
fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu a par-
ticipação de todos e declarou encerrada a reunião às 
dezesseis horas e quarenta minutos. E para constar, 
eu, Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário, lavrei 
a presente ATA que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Júlio Lopes, e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados, da qual farão parte integrante as notas 
taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Bornier) 
– Declaro abertos os trabalhos da presente reunião 
de audiência pública, que tem por objetivo obter es-
clarecimentos sobre a política da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança, requerida pelo Deputado 
Edson Duarte.

Convido a tomar assento à mesa o Sr. Erney Ca-
margo, Presidente da CTNBio.

Para esclarecimento dos membros da Comissão, 
concederei inicialmente a palavra ao Sr. Erney Ca-
margo por 10 minutos. Havendo necessidade, poderá 
ser ampliado o tempo. Fará uso da palavra, logo em 
seguida, o autor do requerimento de realização desta 
audiência, Deputado Edson Duarte. Após 3 minutos, 
os Parlamentares previamente inscritos terão direito 
a fazer a réplica e a tréplica. A lista de inscrição já se 
encontra com a Secretaria.

Para facilitar a transcrição deste debate, que está 
sendo gravado, solicito não só ao expositor, como tam-
bém a cada um dos Deputados, que antes de qualquer 
tipo de indagação se identifiquem para que constem 
seus nomes das notas taquigráficas.

Com a palavra o Presidente da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança, o Sr. Erney Camargo.

O SR. ERNEY CAMARGO – Sr. Presidente, espe-
ro ser breve. Acho muito mais interessante responder 
às dúvidas do que fazer uma preleção sobre tema que, 
tenho certeza, a maioria do Plenário conhece muito 
bem: Comissão Técnica Nacional de Biossegurança.

É princípio sagrado da Constituição – não preciso 
ler para o Plenário o que está no slide, aqui estão vários 
artigos compilados – o direito de todo o cidadão a ter 
meio ambiente equilibrado e proteção a sua saúde em 
quaisquer circunstâncias, em particular com relação 
ao material manipulado geneticamente.

Para que esse item da Constituição fosse respei-
tado, procedeu-se a sua regulamentação, criando-se 
decretos e leis, entre eles, o da instituição da CTNBio 
e o da obrigação em todo o serviço em todo o País, 
seja universidade, seja instituição pública ou privada, 
da criação das CIBios – Comissões Internas de Bios-
segurança. Qualquer laboratório que trabalhar com 
organismos geneticamente modificados de qualquer 
tipo, desde o mais elementar e primário possível, está 
sujeito à regulamentação, à inspeção e, eventualmente, 
até a cancelamento da licença, se não estiver dentro 
das normas de segurança exigidas pela CTNBio.

Além  dessas comissões internas, a CTNBio auto-
riza ou não o funcionamento dos laboratórios que lidam 
com organismos geneticamente modificados.

Além dessas leis que nos dizem respeito e nor-
mas da Lei de Biossegurança, existem outras que as 
complementam, relacionadas aos Ministérios de Meio 
Ambiente, de Agricultura, etc.

O que talvez seja interessante para nossas discus-
sões futuras é descrever muito rapidamente a compo-
sição da CTNBio. Ela tem, no momento, 18 membros, 
sendo 8 cientistas com conhecimento específico do 
tema de trabalho. Depois estão descritos os demais 
componentes da Comissão, incluindo representantes 
dos consumidores, dos órgãos de defesa do consumi-
dor, do setor empresarial e dos serviços de proteção 
à saúde do trabalhador.

O que é importante caracterizar é que os espe-
cialistas, de notório saber, são, de fato, especialistas. 
Na vida profissional, trabalham com bioengenharia ou 
genética molecular e organismos modificados geneti-
camente. Não são curiosos, são profissionais respon-
sáveis do setor.

O próximo slide mostra rapidamente as funções 
da CTNBio, sua finalidade de apoio técnico a temas 
relacionados à biossegurança, editando, promovendo 
e esclarecendo normas técnicas.

Para início de discussão, deixo bem claro esse 
caráter técnico da Comissão. Há alguns anos, quando 
se começou a trabalhar com transgênicos, a CTNBio 
foi palco, algumas vezes, de confrontos de opiniões, 
alguns até extremados, entre os que eram a favor de 
transgênicos e os que eram contra, uma mistura con-
siderável de vários fatores e de várias opiniões. Essa 
fase foi cedendo lugar gradativamente a uma fase 
técnica, em que a Comissão passou a cuidar sim-
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plesmente de temas técnicos. O questionamento de 
transgênicos ou não-transgênicos passou para outra 
esfera, da opinião pública.

Na minha gestão, que ainda é nova, tenho insis-
tido nisso e procurado preservar o caráter técnico da 
Comissão. Não estamos interessados em polêmicas, 
em tomar partido de “a” ou de “b”. Estamos interessa-
dos em garantir a segurança do consumidor e do meio 
ambiente. Este é o papel da CTNBio: essencialmente 
técnico. Evidentemente, dele derivam decisões políticas, 
que não são nossas, são de organismos que trabalham 
em cima dos nossos pareceres técnicos.

Quais são as competências da CTNBio? Estão 
claramente definidas aí. Uma das que estão em pau-
ta no momento é o estabelecimento de uma política 
nacional de biossegurança. Isso está em andamento, 
está em discussão. Os setores técnicos, principal-
mente jurídico, têm se debruçado sobre o assunto, 
que oportunamente será levado para outras esferas e 
certamente desembocará na Câmara, onde deverá ser 
discutido em detalhe. Mas, no momento, nossa equipe 
está trabalhando nesse assunto.

Além  disso, há atribuições da CTNBio mais pon-
tuais, como avaliar os riscos eventuais dos organismos 
transgênicos, examiná-los caso a caso. Preferimos 
sempre considerar cada caso em particular. Apenas 
na circunstância de dois serem idênticos é que terão 
tratamento idêntico. Fora isso, são sempre considera-
dos caso a caso.

O que é extremamente importante também é 
acompanhar o desenvolvimento e o progresso téc-
nico-científico da biossegurança em todo o mundo. 
Uma das atividades que ocupa a maior parte do tem-
po dos nossos especialistas é acompanhar o que está 
ocorrendo no mundo com relação a transgênicos, em 
vários aspectos, como impacto ao meio ambiente, 
aspectos de saúde, enfim, acompanhar ao longo dos 
anos, em outros países, o que vem acontecendo com 
os transgênicos.

Como é do próprio ofício dos nossos especialistas, 
eles se mantêm atualizados nesses temas. Estamos 
tentando nos equipar melhor e com mais recursos para 
tornar toda informação disponível em biossegurança 
também disponível aos membros da Comissão. Essa 
é uma tarefa de modernização dos nossos meios de 
comunicação. Ela não ocorre de imediato, leva um certo 
tempo de contatos e estabelecimento de redes. Mas 
estamos trabalhando firmemente nessa direção.

Há algumas competências adicionais da CTNBio, 
que são Código de Ética, que já está em vigor, nor-
mas e regulamentos correspondentes, de como devem 
funcionar as comissões internas de biossegurança 
das universidades e instituições. A CTNBio se reser-

va o direito de emitir os certificados de segurança, de 
dizer que este laboratório pode trabalhar, que aquele 
não pode. É privilégio nosso. Chamo a atenção para 
o fato de que esse processo é dinâmico, que em ne-
nhum momento pode ser estático. Um regulamento que 
elaboramos há 2 ou 3 anos está sujeito a ser mudado 
continuamente, toda vez que informações novas com 
relação à segurança surjam e nos digam respeito.

As demais competências da CTNBio giram em 
torno dessas competências principais. Acho desne-
cessário enumerá-las.

Como funciona a CTNBio? Ela se reúne regu-
larmente, uma vez por mês. Mas a qualquer momento 
pode ser acionada, em caso de emergência.

Conheço o relatório desta Comissão, e uma das 
suas recomendações, se puder me antecipar, é para 
que sejam revistas as normas de funcionamento da 
CTNBio, para que se torne mais transparente nas suas 
decisões. Foi coincidência, porque, na nossa última 
reunião, constituímos comissão exatamente com esse 
fim, qual seja o de encontrar mecanismos para tornar 
nossas reuniões mais transparentes. Por isso convida-
mos imprensa, representantes dos vários segmentos 
da população e reexaminamos tudo sobre a Comissão, 
inclusive a seleção dos seus membros. Essa comissão 
tem se reunido e se mantido em contado por e-mail. 
Acho que, dentro de mais um mês, teremos a resposta 
para esses assuntos.

Dentro dos 10 minutos que o Sr. Presidente me 
concedeu, creio que era o apanhado geral que gos-
taria de fazer. Estou à disposição para responder às 
perguntas caso a caso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Bornier) 
– Sr. Erney Camargo, se desejar falar algo mais, fique 
à vontade. Podemos conceder-lhe mais algum tempo, 
se houver necessidade.

O  SR. ERNEY CAMARGO – De minha parte, 
não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Bornier) 
– Após a exposição do Sr. Erney Camargo, passo a 
palavra ao autor do requerimento de realização desta 
audiência pública, Deputado Edson Duarte.

O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Sr. Pre-
sidente, Deputado Nelson Bornier, Sr. Erney Camargo, 
Presidente da CTNBio, a quem agradeço o compareci-
mento, tomamos a iniciativa de propor essa discussão 
com a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
porque nos últimos meses o que mais se debateu na 
Casa, além das reformas, sem sombra de dúvida, foi 
biossegurança e transgenia. Isso se deu por conta da-
quela situação a que todos assistimos em relação à 
soja transgênica plantada especialmente no Sul, que 
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provocou debate intenso sobre transgenia e, muito 
mais, biossegurança no Brasil.

Muito se tem discutido sobre o papel, a estrutura 
e o funcionamento da CTNBio. Muito nos foi passado. 
Precisávamos discutir com V.Sa. essas informações, 
para retirar posições diante do quadro que estamos 
vivendo no Brasil.

Sr. Erney Camargo, agradeço a gentileza de es-
tar aqui, lembrando que hoje é um dia bastante atípi-
co, por conta da grande quantidade de atividades que 
estão acontecendo na Casa. Peço ao Sr. Presidente 
que as notas taquigráficas desta reunião sejam envia-
das a todos os integrantes desta Comissão, já que a 
realização desta audiência pública foi aprovada una-
nimemente.

Sr. Presidente, esta discussão é extremamente 
atual e importante, pois que baseia-se necessariamen-
te no papel da própria CTNBio, criada dentro de uma 
confusão legislativa, fruto de uma série de remendos, 
pedaços de lei, decretos e portarias. Nessa confusão, 
já que se trata de assunto muito novo no Brasil em 
termos de legislação, tivemos uma série de dúvidas. 
Nesse emaranhado de dúvidas, tivemos a aprovação 
da comercialização da soja transgênica.

Sobre a transparência a que V.Sa. se referia, ques-
tiono, inicialmente, o método que a CTNBio vai usar 
para dar os pareceres sobre os ensaios ou liberação 
comercial de produtos transgênicos no Brasil, uma vez 
que se baseava em estudos das próprias empresas. 
Esse método vai continuar ou a CTNBio vai desen-
volver estudos próprios? Se for fazê-lo, que estrutura 
vai utilizar? O Brasil está preparado para isso? Nosso 
País tem instituições preparadas para concorrer com 
a iniciativa privada que praticamente domina o mer-
cado da transgenia?

Assistimos,  Sr. Presidente,   à CTNBio desviar-se 
de seu papel estratégico e importante na área de bios-
segurança. Como já disse, não vejo nada mais importan-
te no País do que transgenia, biossegurança, patente. 
Mas nos últimos anos a CTNBio foi transformada em 
garota-propaganda da transgenia, mantendo relação 
tão próxima das empresas multinacionais defensoras da 
transgenia e detentoras de alguns produtos modificados 
geneticamente, que, digamos, chega a comprometer o 
próprio papel dessa Comissão de garantir segurança à 
sociedade brasileira. Seminário realizado pela CTNBio 
teve como patrocinadora a Monsanto, o que gerou ação 
na Justiça. Essa situação me deixa muito preocupado. 
Como o senhor falou muito em transparência – e o pa-
rabenizo por isso – que medidas pretende tomar para 
garantir à sociedade brasileira segurança em relação 
a esse órgão tão importante?

Ainda em relação a isso, poderia citar o episódio 
ocorrido na audiência pública que liberou a soja trans-
gênica, realizada pela CTNBio, cujo Presidente, à épo-
ca, Sr. Luís Antonio Barreto de Castro, informou que 
consultaria a Monsanto para definir a redação final do 
texto, levando inclusive um texto já pronto aprovado sem 
quorum. Isso nos deixa muito preocupado mesmo.

Sr. Presidente, como tenho muitas perguntas su-
giro que o Sr. Erney Camargo comece a responder. Ou 
V.Exa. acha melhor fazê-las todas de uma vez?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Bornier) 
– Se V.Exa. fizer todas as perguntas, como S.Sa. está 
anotando, vai poder responder a todas.

O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Pois não. 
Sr. Erney Camargo, o senhor pretende reavaliar as li-
berações já feitas da soja RR – Roundup Ready, do 
milho que entrou pelo porto de Recife? O caso da soja 
tem parecer favorável da CTNBio, que se deu sob cir-
cunstâncias bastante nebulosas. Dentro dessa política 
de transparência da biossegurança, o senhor pretende 
rever essas decisões que a CTNBio tomou?

O senhor tem conhecimento do teor da nova lei 
que está sendo elaborada, ou tem alguma participa-
ção na discussão dessa nova lei que, segundo a Casa 
Civil, iria consertar pequenos detalhes, que não são 
conhecidos por nós? Não  sabemos que pequenos de-
talhes da Lei de Biossegurança são esses. O senhor 
tem conhecimento? A CTNBio tem participado das 
discussões e da elaboração dessa proposta? Além 
dos membros da CTNBio, que entidades da sociedade 
civil têm participado das discussões da proposta de lei 
a ser encaminhada a esta Casa?

Em que estudos a CTNBio tem se baseado para 
opinar sobre organismos geneticamente modificados? 
Perguntei no início de meu pronunciamento se a CTNBio 
pretende desenvolver estudos próprios além daqueles 
das próprias empresas. Já existem estudos capazes 
de garantir à CTNBio uma opinião segura?

Sr. Presidente, lendo a transcrição da reunião que 
liberou a soja Roundup Ready, fiquei abismado com 
a desinformação dos membros da Comissão. Estou 
com toda a transcrição da reunião, que realmente é 
comprometedora. Em nenhum momento está dito em 
que estudos estão se baseando. Na transcrição, há 
coisas absurdas: Lídio Coradin diz, por exemplo: “A 
única proposta que eu vejo é avançar; faz de conta que 
nós tínhamos quorum”. O Luís Antônio de Castro diz: 
“Qualquer que seja a proposta não podemos aprovar 
sem ter quorum”. E ele diz: “A única proposta que eu 
vejo é avançar; faz de conta que nós tínhamos quorum”. 
O Luís Antonio diz: “Muito bem, então, a editoração fi-
nal, sem mexer no conteúdo, é uma responsabilidade 
que a Secretaria Executiva tem”. Pergunta Iracema: “E 
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quando vai à publicação?” Luís Antônio diz: “Quando 
acabar de editorar. Pode ser amanhã”. Lídio, então, 
pergunta: “Mas não foi dado um tempo para darmos 
uma olhada”. Luís Antonio rebate: “Quem quiser con-
tribuir para melhorar a forma estamos à disposição”. 
Aprovaram a soja transgênica nessas condições. 

Então, pergunto ao presidente se nessa nova 
fase em que ele está assumindo uma responsabilidade 
enorme – e aproveito para parabenizá-lo – há estudos 
que garantam à CTNBio dizer para a sociedade bra-
sileira, via Governo Federal, que ela está segura em 
relação ao meio ambiente. Em cima disso, pergunto: 
a CTNBio tem controle de técnicas de despoluição de 
vazamento, por exemplo, para o solo, para os animais? 
Caso haja descontrole nessa modificação genética e 
ela provoque conseqüências danosas, há como reverter 
um quadro dessa natureza? O País, dispõe de técni-
cas de segurança capazes de reverter esse quadro, 
caso venha acontecer algum problema em relação à 
utilização desses produtos?

E os ensaios? É uma outra pergunta. Temos in-
formações sobre 400 autorizações para ensaios. Como 
se dão o controle e a fiscalização? E as sementes dos 
ensaios que já foram realizados como, por exemplo, 
os de 1998, onde estão? E as sementes apreendidas 
pela Polícia Federal, onde estão? Quem tem o con-
trole disso? E o controle da comercialização da soja 
produzida no Sul, aprovada pela MP nº 113? Qual é a 
participação da CTNBio nessa discussão? Ela partici-
pa do processo de fiscalização? Como está o controle 
dessa comercialização? Estamos muito preocupados 
com isso e, até agora, não conseguimos obter infor-
mações sobre o controle dessa soja que está sendo 
comercializada dentro do País.

Baseado  nisso faço outra pergunta, para nós 
muito importante. O problema é que houve produção 
de sementes que foram contrabandeadas ilegalmente 
para o País. Isso nos leva a entender que nossas fron-
teiras estão abertas. Diante desse episódio extrema-
mente grave, que medidas a CTNBio está pensando 
em tomar para evitar que isso volte a acontecer?

Foram muitas as perguntas, porque são muitas 
as dúvidas. Na verdade, esse relatório de perguntas 
se dá por conta da falta de transparência, das dúvidas 
que temos em relação a um assunto tão importante 
sobre o qual não poderia pairar dúvida alguma. Nesse 
caso não podemos errar. A natureza não vai nos dar 
permissão para errar. Temos de ir com a certeza de que 
não vamos retornar do caminho da biotecnologia e da 
transgenia. É um caminho sem retorno. Precisamos dar 
passos muito seguros, que passam obrigatoriamente 
pela estrada onde está a CTNBio. Aí precisamos da 
transparência e da segurança de que esse seleto co-

legiado tem condições efetivas para nos garantir se-
gurança em relação a essa discussão.

O SR. ERNEY CAMARGO – Obrigado, Sr. Depu-
tado, pelas perguntas. Não as vou responder uma a 
uma, porque há certa hibridação entre uma e outra. 
Quer dizer, às vezes, a resposta a uma adianta a res-
posta a outras.

O Deputado tem plena consciência de que sou 
Presidente da CTNBio há apenas 3 meses. Não estou 
me esquivando, simplesmente não posso responder a 
algumas questões porque não participei do processo 
que precedeu minha gestão. Uma coisa posso garantir 
para o senhor: nós temos a mesma preocupação com 
a segurança da saúde e do meio ambiente. Nada nos 
separa nesse tema.

Vou aproveitar a oportunidade ímpar para pedir a 
ajuda da Câmara. Entendo que será melhor para nós 
todos se a CTNBio estiver melhor aparelhada tecni-
camente. Com mais recursos, posso aumentar nossa 
capacidade de análise sobre segurança. Acho que é 
isso o que queremos.

Sobre as perguntas pontuais, por exemplo, a 
relação da indústria com a CTNBio, posso garantir 
ao senhor que, na minha gestão, é nula. A Secretaria 
Executiva, aqui representada pelo Reginaldo, já tem 
a instrução taxativa de que este presidente não rece-
be empresário de qualquer espécie. Isso é o mínimo, 
não é virtude minha, e vale exatamente para que se 
evite pelo menos a idéia de que possa estar havendo 
influência nas nossas decisões.

A CTNBio tem competência interna e externa. Ela 
não tem competência – e é bom que não tenha – para 
autorizar liberação comercial e fiscalizar contrabando, 
que é problema policial. Não estamos aparelhados 
para isso. Nossa competência é na parte biológica 
essencialmente. Desde  que tomei posse, tenho cer-
teza, o Deputado não viu nenhuma declaração minha 
em jornal. S.Exa. disse – claro, com um certo humor 
– que a CTNBio poderia ser a garota-propaganda da 
transgenia. Ela não tem sido e não vai ser, de jeito 
nenhum. Novamente, chamo a atenção para o fato de 
que somos um órgão técnico e que vamos nos ocu-
par da segurança. Não estou interessado nesse tipo 
de polêmica e tenho conseguido transmitir esta idéia 
à Comissão. Nossa função é técnica e quanto mais 
técnica for mais respeitada será, porque não há parti 
pris e pendências nesse setor. Procuro caminhar nessa 
direção, Deputado, e espero conseguir.

Vou misturar um pouco o assunto aqui. Vamos ver 
se ela tem competência técnica para analisar esses 
casos e se pode cobri-los, em que estudos se baseia, 
se são estudos próprios. Por acaso, Deputado, este 
presidente, antes de ser presidente da CNPq, da CTN-
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Bio, trabalha com doenças infecciosas. Sou pesquisa-
dor e meu campo de trabalho é doença de Chagas e 
malária. O Trypanossoma Cruzi, causador da Doen-
ça de Chagas, foi o primeiro organismo vivo sobre o 
qual se fez manipulações gênicas no País, quer dizer, 
a biotecnologia foi introduzida no Brasil via Trypanos-
soma Cruzi, e tive a oportunidade de trabalhar nesse 
processo nos anos 70, quando começou.

Provavelmente sou o mais fraco dos componentes 
da Comissão, mas nosso treinamento é científico. Todos 
os membros da CTNBio têm alguma experiência – uns 
mais, outros menos – no tema de seu trabalho: manipu-
lação genética. Nem todos – no meu caso, certamen-
te não – pensam em produtos comerciais. Queremos 
obter informação. Um jeito de se obter, assim como se 
faz análise de genoma, é tirar um gene de um lugar, 
colocá-lo em outro e ver o que acontece. Nem se pen-
sava em produto, mas se tinha a competência técnica 
necessária para fazer esse tipo de experimento.

Esse tipo de competência, como em todo ramo 
da ciência, não é exclusivo e não nasce a cada dia de 
novo. Todo cientista se abebera da experiência inter-
nacional. Isso faz parte da nossa vida. O Deputado 
tem inúmeros casos de testemunho a esse respeito. 
Quando se inventa uma cirurgia cardíaca no Texas, no 
dia seguinte, ela está sendo feita em São Paulo e inver-
samente. Este é um caráter da comunidade científica 
atual: autotrânsito e autotroca de informação.

O que gostaríamos de ter era cada vez mais re-
cursos para manter, como já disse, atualização perma-
nente sobre esse acervo de conhecimentos.

Não só temos competência no tratamento do 
tema, mas somos extremamente rigorosos na con-
cessão de licenças par trabalhar com o tema. Como 
já adiantei, qualquer instituição do País que quiser 
trabalhar com modificação genética – não precisa ser 
produto comercial, qualquer aspecto da modificação 
genética de organismos -, tem de obter certificados 
da CTNBio.

A maior parte das nossas atividades, Deputado – o 
senhor nos daria prazer muito grande se um dia tivesse 
paciência para assistir a uma de nossas reuniões -, são 
discussões técnicas: “Este laboratório pode trabalhar 
nisso”? “Não, não pode, porque não tem a competência 
necessária, não tem o equipamento necessário, não 
tem as instalações necessárias, os pesquisadores não 
são suficientemente treinados”. Então, não se fornecem 
os certificados para esse laboratório.

O produto que vai ser trabalhado, se o senhor for 
compulsar os dados das reuniões da CTNBio, ocorrem 
minimamente, de vez em quando.

Grande  parte da vigilância da Comissão é para 
evitar que se realizem trabalhos clandestinos com 

transgenia. Isso é muito comum em outras regiões do 
globo, em países um pouco menos civilizados que o 
nosso. Trata-se de terrível perigo, porque, entre es-
ses transgênicos, podem-se fazer inclusive organis-
mos que se prestam ao bioterrorismo. A mecânica é 
a mesma: o que se pode fazer para o bem, pode se 
fazer para o mal.

Há necessidade, portanto, de fiscalização mui-
to grande, mesmo do menor laboratório que lide com 
transgenia. Isso nós mantemos sob permanente vigi-
lância. Há poucos casos esparsos, sobre os quais tra-
balhamos intensamente, mas a grande preocupação 
é com o quotidiano.

Com relação à transparência, já me manifestei 
sobre o que entendemos ser a melhor maneira de 
proceder às nossas reuniões. Gostaria de manifestar 
minhas dúvidas aos Srs. Deputados. Se fizermos uma 
reunião ampla e ilimitada, podemos correr o risco de 
ter aquilo que não queremos: discussões de caráter 
político ou de tendências na Comissão. Como quere-
mos mantê-la técnica, isso não é bom.

Agora, queremos mantê-la técnica, mas não que-
remos fechá-la. Então, estamos estudando um meca-
nismo de credenciamento de organismos, instituições 
ou indivíduos, que estariam presentes à reunião e leva-
riam aos órgãos que representam o desenvolvimento 
da mesma. Estamos estudando isso seriamente. Há 
essa comissão, como já disse ao Deputado. Outra coi-
sa que pode ser feita é simplesmente tentar um meca-
nismo mais concreto para divulgação das atas e das 
resoluções da CTNBio, que já são públicas.

Não nos interessa, Deputado, ficar fechados em 
4 portas. Não há razão para isso. Esta presidência diz 
isso com a maior tranqüilidade; quero ver se passo 
minha gestão sem ter nada para esconder do público. 
Portanto, não me interessam portas fechadas. Tenho 
medo, é certo, de que as portas abertas tumultuem os 
trabalhos e tirem seu caráter técnico. Por isso, estamos 
sendo um pouco cautelosos quanto a esse processo 
de abertura.

V.Exa. pergunta se vamos reavaliar as liberações. 
Se houver alguma razão, a qualquer momento, alguma 
suspeita – isso faz parte do processo -, se aparecer 
um efeito não previsto ou um fato novo qualquer, ime-
diatamente o produto deverá ser reavaliado. Isso não 
é privilégio dos transgênicos, acontece com qualquer 
medicamento: no momento em que se descobre que 
um remédio que já está no mercado há muitos anos 
tem efeito deletério, desconhecido até então, imedia-
tamente se processa à chamada e ao recolhimento do 
mesmo. E será assim também com os transgênicos: no 
momento em que se descobrir algum efeito nocivo ao 
meio ambiente, ou à saúde humana ou animal, ime-
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diatamente o produto será recolhido. Não há a menor 
dúvida quanto a isso.

Nesse tema, o senhor mostrou preocupação com 
o escape do controle – que chamou de descontrole – so-
bre o material transgênico. A CTNBio não está presen-
te em todos os lugares para efetuar absoluto controle. 
Essa fiscalização fica por conta de outros Ministérios, 
como o da Agricultura e o do Meio Ambiente. Ambos 
têm papel de fiscalização desse processo.

Com  relação à comercialização e ao consumo, 
tomo a liberdade, Deputado – sei que V.Exa. é muito 
mais jovem que eu -, de discorrer sobre episódio inte-
ressante. Vou tentar fazer uma parábola ou uma me-
táfora. Nos anos 50, houve carência de carne bovina, 
não me lembro por que razão. Foi autorizado o con-
sumo, que foi grande, de carne de baleia. Os órgãos 
do Ministério da Saúde e da Agricultura diziam que a 
carne de baleia era segura, e era mesmo, posto já ser 
consumida no mundo inteiro. Portanto, durante alguns 
anos na década de 50 foi consumida a carne de baleia 
sem nenhum problema. Era seguro.

Depois de algum tempo, verificou-se que a pesca 
indiscriminada da baleia para substituir a carne bovina 
estava pondo em risco a espécie, e foi proibida a pesca 
e o consumo de carne d baleia. Porém, Deputado, isso 
não aconteceu por conta de segurança, pois a carne 
era tão segura antes quanto depois, mas por outros 
fatores que entraram em jogo. Se a CTNBio estivesse 
envolvida, seria com relação à segurança da carne de 
baleia. Ora, se deve ser comercializada, se deve parar 
a pesca da baleia, se o produto é comercialmente in-
teressante ou não, são problemas que fogem à área 
de jurisdição da CTNBio. É preciso deixar claro que a 
liberação comercial, a fiscalização, a pirataria e o con-
trabando não são atribuições da CTNBio. Poderíamos 
assumir essa função, mas não com a estrutura de que 
dispomos no momento. Se a Nação entender que a 
CTNBio deve ter funções adicionais, não vejo inconve-
niente, desde que seja devidamente aparelhada para 
se incumbir das mesmas.

O Ailton citou o caso específico da reunião para 
liberação da soja, da qual não participei e não posso 
fazer julgamento d mérito, mas repito que a presidência 
atualmente não tem contato, e não o terá, com nenhum 
lobby ou com qualquer empresário. Ela é um órgão pú-
blico e está a serviço exclusivamente do público.

Essa última etapa leva ao problema do controle 
que, em parte, trata da fiscalização. Cito exemplo con-
creto da liberação do milho em Recife. As instruções 
são absolutamente estritas e chegam a detalhes, ou 
seja, o milho tem de sair do cais do porto em caminhões 
fechados. Não pode cair semente no meio do caminho, 
tem de ficar armazenado num lugar cujo acesso é res-

trito ao proprietário. A fiscalização dessas instruções é 
feita pelo Ministério da Agricultura ou até pela Polícia. 
Não temos condições de fazê-la. 

Recentemente, houve invasão na Monsanto, no 
Paraná, onde havia experimentos em andamento. Não 
vou discutir a invasão, que não me diz respeito. Como 
havia experimentos em andamento, enviamos imedia-
tamente uma equipe para ver se havia perigo de vaza-
mento desse material. Ela  tomou as medidas in loco. 
Estou aguardando o relatório final da comissão.

Procuramos manter vigilância no que nos diz res-
peito e dentro de nossas limitações. Se o importador 
de milho – e mandamos fosse realizada a importação 
com todas as medidas de segurança – roubar um saco 
para plantar na casa dele, confesso que não tenho con-
trole sobre isso. Não sei se os Ministérios têm, mas a 
CTNBio não tem nem é sua função. 

Com relação à nova lei, são 3 os técnicos do 
Departamento Jurídico: um do Ministério da Ciência e 
Tecnologia e 2 da CTNBio. O Sr. Reginaldo está pre-
sente. Eles têm discutido intensamente os aspectos 
da Lei de Biossegurança. Particularmente, não tenho 
participado porque é uma discussão em termos legais. 
Já transmitimos os termos conceituais. Somos um 
órgão técnico de biossegurança. Todos os aspectos 
concernentes à biossegurança devem estar afeitos à 
CTNBio. Não abriremos mão da nossa responsabili-
dade primária com a biossegurança. Depois que eles 
discutirem os aspectos jurídicos e legais, a conclusão 
irá para o presidente, que levará à comissão. Em se-
guida, ela certamente se tornará pública. 

Sr. Deputado, estamos nessa fase.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 

– Concedo a palavra ao Deputado Edson Duarte.
O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Sr. Pre-

sidente, só para esclarecer uma dúvida em relação a 
uma resposta. O Sr. Erney fala do resultado dos ex-
perimentos, da comercialização, da fiscalização e da 
entrada legal de sementes em solo brasileiro, dizendo 
que daí para a frente a CTNBio não tem responsabili-
dade. Fiquei preocupado com esse aspecto.

O SR. ERNEY CAMARGO – Ela pode estabele-
cer normas, mas não tem responsabilidade de iniciar 
o processo.

O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Há algum 
acompanhamento da CTNBio? Sei das funções da 
CTNBio, mas o que estou questionando é se há parti-
cipação da comissão, integração com quem, de fato e 
de direito, tem a função de executar aquela tarefa de 
fiscalizar. A CTNBio acompanha, recebe informações 
e relatórios? Há essa integração? Por exemplo, ela 
tem sido consultada também nos aspectos de contro-
le e fiscalização?
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O SR. ERNEY CAMARGO – Sim, mas ela não 
fiscaliza. Não mando alguém da comissão acompa-
nhar o processo. No entanto, todo o relatório tem de 
vir para a CTNBio. Estabelecemos as normas que 
mandam que se tome cuidado com isso e aquilo. Mas 
não temos condições de acompanhar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Faz a regulamentação da fiscalização, é isso, pre-
sidente? 

O SR. ERNEY CAMARGO – Exatamente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 

– Concedo a palavra ao Deputado João Alfredo.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALFREDO – Sr. Presi-

dente, Dr. Erney Camargo, quase não me restou nada 
a perguntar depois que o Deputado Edson Duarte fez 
seu elenco de questões. Só insistirei num ponto, o mais 
importante. Há um dado segundo o qual a CTNBio, 
no passado, foi alvo de muitas críticas – não levianas, 
algumas inclusive fundamentadas. Nesta Comissão 
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias 
realizou-se uma PFC, por iniciativa do Deputado Fer-
nando Ferro, cujo relatório foi de autoria do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, em que se constatou que no 
passado uma série de liberações foram feitas sem os 
devidos cuidados, do ponto de vista de seu acompa-
nhamento, até de áreas. Determinada área era menor 
para pesquisa e, depois, ela acabava se transformando 
em área de plantio, sem nenhum controle. 

Sabemos – senti essa preocupação na fala do 
Deputado Edson Duarte – que muitas vezes os ór-
gãos do Poder Público atuam de forma dispersa, sem 
nenhuma concatenação entre eles, fazendo com que 
dentro do mesmo Governo as políticas não tenham 
uma continuidade, uma linha de coerência, de modo 
geral. Sabemos que mesmo no nosso Governo – sou 
do PT, do Governo Lula – dentro do próprio Ministério 
há posições divergentes. Mas eu também sou teste-
munha de que há grande empenho do Governo para 
encontrar uma posição única que possa fundamentar 
suas ações neste setor, extremamente polêmico, da 
transgenia, não apenas em relação ao problema da 
pesquisa, mas também da comercialização e tudo o 
mais. 

Nesse processo, há a rediscussão do papel da 
CTNBio na questão da liberação. Existe a compreensão, 
pelo que tenho visto, de que, no âmbito do licencia-
mento ambiental, há atribuição do Ministério do Meio 
Ambiente por meio do IBAMA; no âmbito da análise da 
saúde pública, por meio do Ministério da Saúde, pela 
ANVISA. Isso para dar 2 exemplos.

Gostaria, se possível, que V.Sa. nos dissesse 
como tem sido, dentro do novo Governo, essa rela-
ção. CTNBio é ciência e tecnologia. A questão dos 

transgênicos não poderia deixar de ser, como é, de 
natureza interdisciplinar ou transdisciplinar, para usar 
a expressão da transversalidade, tão em voga atual-
mente. Como tem-se dado esse debate no Governo 
e como tem sido o conjunto de ações do Governo e a 
articulação entre os órgãos nesse sentido? 

Recentemente, votamos na Casa a MP nº 113, 
que, de forma excepcional, liberou a safra de soja trans-
gênica. O senhor falou do caso do milho, em Recife. 
Como tem sido a política do Governo e a articulação da 
CTNBio com os Ministérios do Meio Ambiente, da Saú-
de e da Agricultura e todos esses órgãos de Governo? 
Como vai se dar esse processo daqui para frente? Não 
vou mais olhar para o passado, nem posso perguntar 
sobre isso, porque o senhor não estava na presidên-
cia. Como vai se dar isso no âmbito da CTNBio e das 
outras instituições do Governo Lula?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Concedo a palavra ao Presidente Erney Camargo.

O SR. ERNEY CAMARGO – Não tenho a menor 
pretensão de dizer ao Parlamento que discussões são 
muito saudáveis, e divergências de opinião também. 
Elas se processam dentro da CTNBio normalmente. 
O que gostaria de contar aos senhores, talvez um fe-
nômeno relativamente recente na CTNBio, é que o 
ambiente é extremamente cordial. Mesmo quando as 
opiniões divergem em relação a um tópico qualquer, 
elas são conduzidas em clima da melhor qualidade 
de discussão. 

Talvez seja o momento político do País, que con-
vida à discussão e ao respeito entre as partes. E não 
há entre os Ministérios representados na CTNBio di-
vergências sistemáticas, de um ser a favor e o outro 
contra. Nós  estamos conseguindo, felizmente, apreciar 
caso a caso. Isso é uma conquista formidável, porque, 
como temos dito, nosso problema é a biossegurança 
e não a ideologia da transgenicidade ou não transge-
nicidade. 

Gostaríamos que, no relacionamento entre os 
diversos órgãos – é o que eu gostaria, Deputado, 
desculpe-me, estou falando em meu nome pessoal 
-, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança ti-
vesse a última palavra em termos de biossegurança, 
ponto. Se ela disser que determinado produto trans-
gênico é seguro, este deve ser considerado seguro. 
Será absolutamente inútil a sua existência se houver 
outro organismo que diga que não é seguro, se cada 
um dos Ministérios tiver sua Comissão de Biossegu-
rança. Por quê? Porque aí qualquer decisão vai aca-
bar na Justiça. 

Então, é conveniente ao País que só um órgão 
ateste a segurança ou não de determinado produto. 
Se, a partir daí, o produto deve ser comercializado, 
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importado, consumido, se deve ser release, se deve 
ser propagado no meio ambiente são problemas que 
transcendem à CTNBio. São problemas da ANVISA, 
como o senhor falou, do Ministério da Agricultura ou 
do Meio Ambiente. 

O nosso problema é que gostaríamos que o pa-
recer final da CTNBio sobre a segurança ou não do 
produto fosse definitivo. O resto não é problema nos-
so. Se vale à pena plantar, se vale à pena importar, se 
vale à pena proibir são assuntos da Nação como um 
todo, são discussões que se realizam em outro fórum 
e transcendem as limitações do nosso fórum técnico. 

Essa é minha opinião a respeito, Deputado. Não 
sei se esclareci a questão.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALFREDO – Quero 
saber mais uma coisa, se V.Exa. me permite, Sr. Pre-
sidente. 

Depois que V.Sa. assumiu, quais foram as soli-
citações que surgiram na área de produtos para ser 
analisados pela CTNBio?

O SR. ERNEY CAMARGO – Talvez meu asses-
sor possa me ajudar nisso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Com certeza, pois não. 

O SR. ERNEY CAMARGO – Responda daí mes-
mo, Reginaldo. Quantos pedidos nós temos? Acho que 
só tem o do milho, não sei direito.

O SR. REGINALDO LOPES – Pedidos de libe-
ração comercial? 

O SR. DEPUTADO JOÃO ALFREDO – Libera-
ção comercial e de pesquisa.

O SR. REGINALDO LOPES – De pesquisa, são 
muitos; não teria aqui de memória.

O SR. ERNEY CAMARGO – Muitos, muitos, uma 
quantidade muito grande.

O SR. REGINALDO LOPES – Mas, para libera-
ção comercial, são 8 os pedidos: milho, soja, algodão 
e cana. É o que temos. 

O SR. DEPUTADO JOÃO ALFREDO – E o ma-
mão?

O SR. REGINALDO LOPES – O mamão é ex-
perimento ainda. 

Como a CTNBio trabalha com análise caso a 
caso, o parecer que emite, por exemplo, para uma 
soja resistente a herbicida, não serve para o plantio de 
soja resistente a inseto. Então, cada caso é analisado 
separadamente. Portanto, são 4 tipos de cultura, mas 
com diferentes eventos de transformação. Isso é o que 
temos hoje na CTNBio. Há alguns outros produtos, mas 
são derivados de OGMs.

O SR. ERNEY CAMARGO – Reginaldo, acho 
que para pesquisa são 812 pedidos. Estou com este 
número aqui para pesquisa?

O SR. REGINALDO LOPES – Isso.
O SR. ERNEY CAMARGO – Não liberação.
O SR. REGINALDO LOPES – Não liberação.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALFREDO – Já houve 

alguma liberação este ano?
O SR. ERNEY CAMARGO – Não, só a importa-

ção do milho, que já tinha sido aprovada.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALFREDO – A im-

portação do milho já tinha sido aprovada no Governo 
anterior?

O SR. ERNEY CAMARGO – Exato.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 

– Como Presidente em exercício aqui nesta audiên-
cia, não me cabe perguntar, mas quero pedir licença 
aos colegas. 

Como cientista e biólogo, o senhor tem conheci-
mento de qualquer problema em relação à soja trans-
gênica existente no País. Quer dizer, qualquer proble-
ma de saúde   humana, de contaminação ou qualquer 
outro problema que o senhor julgue grave e digno de 
registro?

O SR. ERNEY CAMARGO – Não tenho, Depu-
tado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Até hoje, com todas as experiências verificadas, não 
há qualquer registro de problema?

O SR. ERNEY CAMARGO – Há menção a casos 
de alergia, mas não é peculiar de transgênico. Pode-se 
ter alergia a qualquer coisa no mundo. Não há nada 
que indique relação de causa e efeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) – O 
senhor, como cientista e biólogo, tem conhecimento 
de que, em qualquer outro país do mundo, tenha ha-
vido problema em decorrência do uso da tecnologia 
da transgenia?

O SR. ERNEY CAMARGO – Não, a não ser o 
que mencionei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Muito obrigado pelos esclarecimentos.

Concedo a palavra ao Deputado Fernando Ga-
beira.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – 
Peço desculpas ao convidado por ter chegado atra-
sado. Houve um problema entre a VARIG e a TAM e 
perdemos meia hora no aeroporto.

Só posso perguntar sobre o que ouvi, como sua 
última afirmação, que a mim não fez muito sentido por 
não tê-la entendido bem. O senhor afirmou que a CTN-
Bio deve determinar o que é seguro, e os outros órgãos 
fiscalizariam o resto. A afirmação do senhor não faz 
sentido para mim pelo seguinte: as abelhas africanas 
eram seguras na África. Quando vieram para o Brasil, 
já não eram mais tão seguras. Os crustáceos que vão 
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dos navios europeus para os Estados Unidos provo-
cam danos ao meio ambiente. Os microorganismos que 
são jogados das lavagens de tanque em ecossistemas 
diferentes provocam grande desastre.

Não entendo o conceito de segurança dissociado 
do ecossistema em que é colocado. E o conceito de 
segurança, dentro do ecossistema, implica avaliação 
do Ministério do Meio Ambiente com todos seus téc-
nicos voltados para o caso.

O senhor disse que iríamos discutir técnica mas 
não ideologicamente o assunto. Contudo, temos visto 
que a ciência é profundamente ideológica. O senhor 
falou sobre o valor máximo tolerável de determinado 
produto que um organismo pode consumir, o que é 
observação extremamente ideológica. Sabemos que 
o máximo tolerável, combinado com outros produtos 
que consumimos, pode ser um problema. Em outras 
palavras, a ciência não é mais a única referência, a 
referência em si, ela precisa ser questionada de fora. 

Se a segurança for feita dessa forma, irei me 
sentir inseguro, porque não é feita sua avaliação com 
base no ecossistema. Os senhores fazem avaliação 
da segurança de determinado produto no ecossiste-
ma? Avaliam o produto nos diferentes ecossistemas? 
Talvez a CTNBio não esteja aparelhada para esse 
trabalho. Ela tem de chamar pessoas de várias áreas 
para avaliar o problema.

O SR. ERNEY CAMARGO – Essa foi uma das 
perguntas que respondi ao Deputado. Se quiserem que 
façamos a avaliação, teremos de nos aparelhar melhor. 
Posso levar os trabalhos até certo ponto. Disse ainda 
que gostaria de pode fazer isso.

Com relação ao máximo que um organismo pode 
consumir de água, Deputado Fernando Gabeira, são 
3 a 4 litros. Senão, o indivíduo morre por insuficiência 
cardíaca.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – De-
pende da água.

O SR. ERNEY CAMARGO – Certamente. 
Há um tópico extremamente importante, para o 

qual V.Exa. chamou a atenção, que é o seguinte: até 
quando permanece a vigilância? Afirmo para V.Exa. 
que ela não tem fim. O mesmo acontece com medica-
mentos. Cheguei a mencionar o exemplo. O Deputado 
conhece muito a clássica história da talidomida. Trata-
va-se de medicamento absolutamente seguro, até que 
descobriram que ele causava más-formações congê-
nitas, o que levou algum tempo. Quando se descobriu 
o mal que causava, o medicamento foi recolhido. Mas 
a talidomida é um exemplo extremo. 

A quantidade de medicamentos sobre os quais 
se tomam medidas preventivas, que podem chegar até 
seu recolhimento final, é muito grande. Está-se apren-

dendo ao longo do tempo o que acontece com o uso 
de determinado medicamento. Com os transgênicos, 
não será diferente. 

Respondi  a uma pergunta dizendo que até o 
momento não existem indicações de que esses pro-
dutos causem algum mal à saúde humana ou animal. 
Se surgir o primeiro exemplo, o que se deve fazer é 
cuidar imediatamente da fiscalização e até do recolhi-
mento total desse organismo. 

Perguntou-me também o Deputado se tínhamos 
controle absoluto sobre isso, e tive de responder, com 
toda a honestidade, que não. Se as sementes de milho 
que autorizamos fossem contrabandeadas ou usadas 
clandestinamente, infelizmente, a CTNBio não teria 
controle sobre isso, não teria mesmo.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Eu 
queria só dizer que, apesar de achar que a saúde hu-
mana realmente não foi atingida, temos casos na In-
glaterra de problemas com batata e casos do milho Bt 
com a borboleta monarca. Há citações. Mas, como isso 
é muito controvertido, não é o que está em jogo. 

O que está em jogo para mim é o fato de que 
a biossegurança precisa de definição. Por exemplo, 
se se planta soja orgânica aqui e alguém planta soja 
transgênica lá e se a polinização contamina a planta-
ção orgânica, evidentemente, o bioorganismo daqui 
está ameaçado. Não é uma ameaça ao ser humano, 
mas é uma ameaça. Por isso, usamos o termo “con-
taminação”. 

Os senhores têm condições de controlar isso? 
Eu não conheço nenhum trabalho no mundo que me 
dê garantia.

O SR. ERNEY CAMARGO – Não, não temos.
O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – 

Então, esse é um dado importante sobre biossegu-
rança.

O SR. ERNEY CAMARGO – Tudo bem, Deputado. 
Acho que estamos de acordo nisso. Não há nenhuma 
divergência entre a sua posição e a minha. Estou sim-
plesmente dizendo que nós não temos condições. No 
nosso staff, há 18 membros da Comissão e mais uns 
12 funcionários. Mesmo que quiséssemos, Deputado, 
não poderíamos exercer esse tipo de fiscalização.

Agora, que precisamos de uma lei de biossegu-
rança, não tenho a menor dúvida. Aliás, eu estaria junto 
à Casa para que nos ajudassem a aperfeiçoá-la.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Concedo a palavra ao Deputado Sarney Filho.

O SR. DEPUTADO SARNEY FILHO – Sr. Presi-
dente, caro expositor, Dr. Erney Camargo, Presidente da 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, quero 
pedir desculpas pelo atraso. Infelizmente, não ouvi sua 
exposição, no entanto, na minha intervenção, gostaria 
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de ouvir breve comentário seu a respeito de algumas 
observações que vou fazer. Não sei se já foram feitas, 
portanto, serei o mais rápido possível.

Acredito que, basicamente, a discussão sobre 
transgênicos implica, conforme já ouvi nas suas respos-
tas, a clarificação da legislação. É preciso que fiquem 
claras quais são as competências. Nesse caso, acre-
dito que a CTNBio tem importante papel, justamente 
o papel pelo qual foi criada, de dar parecer a respeito 
de produtos geneticamente modificados. 

Agora, entendo também que esse parecer não 
deve ser conclusivo, mas que tenha uma pendência 
no que diz respeito à saúde humana, ao órgão do 
Ministério da Saúde encarregado da saúde humana, 
que pode, na eventualidade de não se sentir seguro 
com o parecer da CTNBio, requerer novos estudos ou 
novas informações.

Da mesma forma, também creio que, no caso da 
segurança ambiental, o órgão ambiental – no caso, o 
IBAMA – pode pedir maiores estudos se assim achar 
necessário. 

Falo  de maneira geral. No caso em particular, 
que me parece ter galvanizado a opinião pública e 
continua sendo o mais falado na mídia, o da soja da 
Monsanto, houve clara discordância entre 2 órgãos do 
Governo. A CTNBio acreditou – e a lei me parece que 
assim o dizia, mas isso não ficou claro – que seu pa-
recer era conclusivo, portanto, só caberiam aos órgãos 
da saúde e ambiental homologar o parecer já dado. O 
IBAMA, de acordo com a legislação e tendo por base 
artigo constitucional, que exige o Estudo de Impacto 
Ambiental em ações potencialmente danosas ao meio 
ambiente, pediu que fosse feito o EIA. 

Pergunto ao senhor, que tem experiência na área, 
por que não se prevê isso claramente na legislação, 
já que na CTNBio há representantes do Ministério da 
Saúde e do Ministério do Meio Ambiente. Ficou acer-
tado, na época em que fui Ministro, que questões rela-
tivas aos transgênicos ficariam sob a coordenação de 
um grupo e de um representante do Ministério do Meio 
Ambiente, para que não houvesse essa duplicidade. 
Também me recordo que, depois de aprovada a ma-
téria pela própria CTNBio – e que já estava sub judice 
– o IBAMA recebeu aviso da existência de filamentos 
de DNA que não constavam no relatório entregue e 
sobre qual a CTNBio baseou seu parecer final. 

Faço essa referência para registrar que, mesmo 
de produto tão antigo no mercado, até hoje nada se 
sabe sobre seus efeitos à saúde humana. Embora con-
corde com o Deputado Fernando Gabeira no que tange 
à questão ambiental, não sei como se daria a inserção 
dessa soja num ambiente tropical, na Amazônia, por 
exemplo. Os filmes de ficção científica falam em tra-

gédias como essa, algo que a princípio não apresenta 
perigo nenhum e acaba se tornando uma tragédia. 

O Brasil é signatário do princípio da precaução, 
então, quanto mais órgãos tiverem essa posição, evi-
dentemente, dentro de um prazo estabelecido e sem 
prejuízo para a pesquisa científica, melhor. Na condi-
ção de Líder do Partido Verde – e estão presentes o 
Deputado Edson Duarte, um militante do partido, e o 
Deputado Fernando Gabeira, que já foi membro e Líder 
-, reitero que não somos contra o avanço da ciência, 
mas claramente a favor do princípio da precaução, que 
é muito claro. Logicamente, é impossível provar que 
um produto não é danoso à saúde e ao meio ambiente, 
mas é possível estabelecer determinada margem de 
segurança. Então, é sobre esse ponto que eu gostaria 
de ouvir seu comentário, professor.

O SR. ERNEY CAMARGO – Não vejo contra-
dição nenhuma no que estamos falando. Concordo 
plenamente – e já disse isso ao Deputado Fernando 
Gabeira – que precisamos de legislação coerente a 
respeito, porque os casos que o senhor descreveu e 
a que estamos assistindo neste momento são produ-
tos de legislação. Não estou censurando a legislação, 
porque foi um processo dinâmico, construído à medida 
que as coisas iam acontecendo. Talvez já tenhamos 
conhecimento suficiente para fazer uma reflexão ma-
dura sobre a situação e sair com uma lei em que es-
ses pontos sejam contemplados. Por exemplo, sobre 
quando termina a atribuição da CTNBio e começa a dos 
Ministérios, o que, para nós, é muito conveniente. 

Não estou dizendo que se deve plantar ou não, 
mas, se dissermos que é seguro, do ponto de vista 
de transgênico, isso tem de ser respeitado. Caso con-
trário, perdemos nossa função. Daí para adiante, são 
decisões que transcendem à nossa competência. A 
legislação tem de prever isso e, quem sabe, possa-
mos trabalhar juntos.

O  SR. DEPUTADO SARNEY FILHO – Podería-
mos fazer uma proposta da nossa Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Pois não, Deputado Sarney Filho, subscrevo inte-
gralmente sua proposta.

Tem a palavra o Deputado Edson Duarte.
O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Sr. Pre-

sidente, ainda tenho algumas dúvidas e uma pergunta 
a fazer. Algo para mim ainda não está claro. Falei no 
início que a CTNBio estava tomando por base dados 
das próprias empresas para definir posição e dar seus 
pareceres. Isso aconteceu no caso da soja. O senhor 
falou que empresa não vai mais determinar o ritmo ou 
as informações, ou seja, a CTNBio não vai se base-
ar pelos dados apresentados única e exclusivamente 
pela empresa.
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O SR. ERNEY CAMARGO – Em âmbito mun-
dial, não é, Deputado? V.Exa. refere-se à experiência 
mundial, e não à local?

O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Sim, 
mas o que não está claro é o seguinte: eu perguntei 
em que estudos a CTNBio se baseia para dar seus 
pareceres e o senhor fez referência à capacidade de 
cada um dos membros da CTNBio. O senhor acha isso 
suficiente para se dar os pareceres, realizar estudos e 
liberar produtos geneticamente modificados? O senhor 
falou há pouco, respondendo ao Deputado Fernando 
Gabeira, que a CTNBio não tem a estrutura que deve-
ria ter, tanto para dar pareceres quanto para realizar 
estudos a respeito da transgenia. Essa é a questão 
fundamental nessa discussão. 

A CTNBio não tem essa estrutura, no entanto, 
está dando autorização para que experimentos se-
jam realizados. Eu pergunto: há alguma proposta no 
Governo em tramitação que discuta essa estrutura, 
para dar segurança à CTNBio a fim de garantir, por 
sua vez, segurança à população brasileira naquilo que 
ela está autorizando? Não seria o caso de moratória, 
de se paralisar? Parece-me que seria o mais lógico e 
óbvio, em termos de segurança. 

Como eu disse, trata-se de um passo sem retorno 
para o País, sobretudo para a população brasileira. Não 
seria o caso de moratória, até que se tenha estrutura, 
antes de brincarmos com autorizações, sem estudos 
que garantam a segurança da população? Esse era o 
questionamento que eu queria fazer. 

O senhor disse que, tendo sido autorizado um 
produto com problemas, a CTNBio iria rever esses 
processos, essas autorizações. No caso da soja, que 
foi aprovada em uma reunião da CTNBio sem quorum, 
não seria o caso de se revê-lo? Se tal solicitação for 
feita oficialmente à CTNBio, ela irá colocar em pauta 
e rediscutirá a liberação da soja?

O SR. ERNEY CAMARGO – Como eu respondi 
ao Presidente, qualquer fato novo leva ao reexame do 
material. Deixe-me ler trecho de medida provisória que 
esclarece esse ponto: 

“Inciso X ................................................
 ..............................................................
§ 2º. Os órgãos de fiscalização poderão 

solicitar à CTNBio esclarecimentos adicionais 
por meio de novo parecer ou agendamento de 
reunião com comissão ou com subcomissão 
setorial, com vistas à elucidação de questões 
específicas relacionadas à atividade com OGM 
e sua localização geográfica”. 

A qualquer momento, se pode pedir isso, como 
está previsto na medida provisória.

O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Mas 
antes de o senhor responder à primeira questão em 
relação aos estudos, tenho duas outras perguntas 
a fazer. O senhor falou que a Lei de Biossegurança 
deve ser modificada. O senhor é um homem bastante 
experiente, uma referência no Brasil na área de bios-
segurança, para nós, é muito importante saber que 
pontos devem ser modificados, para que possamos 
até começar a trabalhar a partir da orientação do pre-
sidente da CTNBio. 

Quanto  à última pergunta, duas empresas tive-
ram o CQB, Controle de Qualidade em Biossegurança, 
suspenso este ano. Que empresas foram essas, quais 
foram os motivos e que critérios foram utilizados?

O SR. ERNEY CAMARGO – Você se lembra, 
Reginaldo, quais foram essas empresas?

O SR. REGINALDO LOPES – Tenho lembrança 
de um CQB que foi cancelado, a empresa foi a Mon-
santo, de um experimento na Região Norte do País. 
Eu ainda não era Assessor da Comissão. Houve um 
descumprimento no procedimento de descarte que a 
CTNBio estabeleceu. Esse procedimento não foi cum-
prido, o órgão de fiscalização constatou, a CTNBio foi 
ao local e verificou que realmente não haviam sido 
seguidas suas normas e, nesse momento, cancelou o 
CQB da instituição. Desse, eu tenho lembrança.

O SR. ERNEY CAMARGO – Está esclarecido, 
Deputado?

O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Talvez o 
senhor pudesse mandar isso para a Comissão com mais 
detalhes. É uma solicitação nossa. Caso o senhor não 
tenha condições de responder algo no momento, é im-
portante que possamos ter essas respostas depois.

O SR. ERNEY CAMARGO – Lamento, Depu-
tado, minha memória não está tão boa assim. Com o 
maior prazer, a Assessoria enviará essas informações 
ao senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Presidente, o Deputado Edson Duarte questionou a 
respeito da biossegurança. Amanhã teremos a primeira 
reunião de trabalho da CPI da Pirataria, e temos no-
tícias de graves problemas com relação à biopirataria 
também no Brasil. Eu gostaria que o senhor, ao expor 
sua visão sobre a biossegurança, também envolvesse 
esse aspecto da biopirataria, por favor.

O SR. ERNEY CAMARGO – Eu preciso ainda 
responder ao Deputado sobre os estudos. Deputado, 
obrigado por me permitir esclarecer isso aqui. Há 2 tipos 
de estudo. Um deles é o estudo de laboratório, sobre o 
qual temos condições absolutas de opinar, de dizer se 
aquele laboratório pode fazer aquele experimento, se 
as condições do laboratório são adequadas etc.
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O senhor sabe que existem vários níveis de labo-
ratório, P1, P2, P3, P4, que limitam as atividades que 
ali podem ser feitas. Alguns experimentos só podem 
ser feitos em laboratório tipo P4, que é altamente so-
fisticado. É muito pior do que uma sala cirúrgica. As 
pessoas não podem entrar. Todo o material tem que 
ser incinerado praticamente in loco, não sai nada do 
laboratório. Há outros, como os P1, onde as experiên-
cias são mais banais e isso não tem muita importância, 
não há nenhum risco nem para as pessoas nem para 
o meio ambiente.

Sobre essa etapa do conhecimento, da geração 
do conhecimento, da produção de transgênicos, temos 
condições absolutas de opinar e de controlar. Quando 
vai daí para a grande escala – preocupação do Depu-
tado Fernando Gabeira – não temos, como já declarei, 
condições de efetuar essa fiscalização. O ideal seria 
que tivéssemos, mas o tipo de aparelhamento que iría-
mos precisar seria muito diferente do atual. Não é com 
18 homens extremamente envolvidos com problemas 
científicos que se faz esse tipo de fiscalização.

Então, são duas coisas diferentes, Deputado.
O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Sobre 

legislação, há alguma discussão no Governo sobre o 
aspecto, a estrutura... 

O SR. ERNEY CAMARGO – O senhor havia per-
guntado isso também. Há. Atualmente, meu pessoal 
do jurídico está participando dessas discussões no 
Governo. Mas a CTNBio presta informações, e até o 
momento não participou ativamente do processo de-
cisório. Creio que em determinado momento seremos 
consultados, mas ainda não chegou esse momento.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – 
Quero apenas complementar. Também temos que ter 
noção das limitações do que estamos falando. Por 
exemplo, em Niterói, um cara, para chegar ao sulfato 
de bário, causou um desastre, provocando mais de 20 
mortes. Temos limitações em fiscalizar o convencional. 
Temos que ter clareza disso. 

Suponhamos  que se caminhe realmente para 
a aprovação dos alimentos geneticamente transfor-
mados no Brasil. Temos um tipo de problema, que é 
sério, porque há um nicho no mercado europeu, e pos-
sivelmente no japonês, para os alimentos orgânicos, 
e temos um nicho para os alimentos convencionais, 
nos quais se utiliza somente o agrotóxico, o que já é 
muito. Teríamos que ter também um mecanismo de 
análise, de avaliação, muito sofisticado para saber o 
que é e o que não é. Existe já algum levantamento de 
como seria a instalação desse mecanismo no Brasil 
ou de quanto custaria para nós? A CTNBio teve opor-
tunidade de ir ao Canadá ou aos Estados Unidos para 

avaliar exatamente como isso está se procedendo e o 
que precisamos para isso?

O SR. ERNEY CAMARGO – Vários membros da 
Comissão já fizeram isso, estiveram em contato e se 
mantêm em contato pessoal com vários segmentos, 
principalmente dos Estados Unidos. 

Deputado, gostaria muito de ter oportunidade de 
fazer um projeto nacional de biossegurança, um projeto 
sério, e que tivéssemos um organismo bem provido de 
pessoal e equipamento para fazer uma análise séria. O 
que está começando a acontecer vai virar uma regra, 
Deputado. E se não fizermos o acompanhamento desse 
processo, o controle, vamos continuar a depender de 
fora, como acontece com os medicamentos que prati-
camente não são testados no País. São adotados em 
função do que é testado fora do País. Isso não é bom 
para nós, Deputado, não é bom. 

Mas não tenho poderes, e talvez a Casa tenha, 
mas o Governo certamente tem de ampliar não só o 
escopo de atuação da CTNBio junto com outros órgãos 
e outros Ministérios, mas aparelhá-los adequadamen-
te. Acredito que isso interesse a todos nós. Não vejo a 
quem não possa interessar.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Digo 
isso porque o relatório da comissão, do comissário eu-
ropeu, que saiu há 20 dias, diz que eles consideram 
transgênico a partir de 0,9%, 1% digamos.

O SR. ERNEY CAMARGO – Um por cento, mais 
ou menos.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Te-
ríamos no Brasil hoje amplas condições – já que nossa 
determinação aqui já foi 4% – de avaliar realmente com 
precisão e amplitude a existência de 1% de compo-
nentes transgênicos nos alimentos?

O SR. ERNEY CAMARGO – Duas coisas, Depu-
tado, a metodologia é segura. Conhecemos a metodo-
logia, então temos condição hipotética de aplicá-la, mas 
não temos condições práticas de fazê-lo. O método é 
muito simples, não é fantástico. 

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Um 
por cento mesmo?

O SR. ERNEY CAMARGO – Mesmo, porque no 
fundo é análise de um gene. Detectamos picogramas 
de um gene qualquer, quer dizer, o método não é com-
plicado. Agora, se podemos fazer com todo o produto? 
Não, não temos condições.

O SR. DEPUTADO SARNEY FILHO – Só um 
esclarecimento. Mas já existem laboratórios no Brasil 
que fazem essas análises.

O SR. ERNEY CAMARGO – Sim, fazem. Claro!
O SR. DEPUTADO SARNEY FILHO – Uns 2 la-

boratórios fizeram as últimas análises sobre a soja da 
Monsanto. Temos já laboratórios.
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O SR. ERNEY CAMARGO – Claro! O processo 
é o mesmo de detecção de qualquer gene humano ou 
qualquer coisa, e conseguimos detectar quantidades 
quase impossíveis de se imaginar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Júlio Lopes) 
– Concedo a palavra ao Deputado Takayama.

O SR. DEPUTADO TAKAYAMA – Sr. Presidente, 
muito obrigado pela oportunidade.

Recebi com muita apreensão, por parte do Con-
sulado e da Embaixada Japonesa, com a visita do 
cônsul ao meu Estado, a notícia do envolvimento do 
Brasil com a soja transgênica. Realmente, não sei a 
quantia que o Japão compra – o qual  acredito ser um 
dos países que mais consome soja no mundo -, mas 
a Europa e alguns países da Ásia, por serem grandes 
consumidores de soja, já nos informaram que se re-
cusarão a comprar soja do Brasil se utilizarmos a soja 
transgênica. Quer dizer, até por questão de mercado 
e agroindústria, olhando para o futuro, teremos dificul-
dades. Se a preocupação deles em não comprar soja 
do Brasil no futuro é grande – e sabemos que, no âm-
bito de tecnologia de ponta e estudos científicos, os 
japoneses possuem louvável e admirável know-how 
com relação a todas as pesquisas do mundo -, e isso 
afetará até a agroindústria, não seria salutar termos 
nas mãos melhor informação a fim de futuramente não 
passarmos por dificuldades nos nossos agronegócios? 
A meu ver, com a dimensão continental do Brasil, não 
necessitamos tanto. O País é tão grande e possui tanta 
terra que quase não precisa entrar na transgenia. Pa-
rece que está havendo um movimento – inclusive farei 
parte dele, se isso vier a acontecer – para se criar um 
selo de qualidade porque os agricultores evidentemente 
estão preocupados com a guerra da produção. O pro-
duto transgênico produz maior quantidade, com menor 
sacrifício na relação oferta/procura e produção.

Diante disso, e aí concluo a minha pergunta, os 
japoneses informaram que após certo período – não 
sei quantos anos, não sou expert na situação – os 
insetos que polinizam as plantas transgênicas desa-
parecem. Sabemos da importância da polinização na 
biodiversidade, não precisa ser técnico para entender 
isso, qualquer aluno de segundo grau o bem compre-
ende. Enfim, se os insetos polinizadores já estão de-
saparecendo das plantações transgênicas, esse não 
seria fator de preocupação e de risco para um futuro, 
já que não desejamos o pior para ninguém? O Bra-
sil não precisa aderir à soja transgênica, pois possui 
terras tão férteis e em quantidades tão grandes que 
acredito podemos nos dar o luxo até de produzir soja 
orgânica, se é que podemos usar essa expressão. O 
lucro imediato não poderá se traduzir num desastre 
futuramente, quando até nossa soja poderá não mais 

ser comercializada. Sei que essa não é a questão no 
momento, mas ela implica efeito dominó, como os se-
nhores desejam denominar. Qual a preocupação dos 
cientistas, de pessoas envolvidas nessa área para que 
futuramente não venhamos a ser prejudicados? 

Dr. Erney, espero que o senhor nos ajude para 
que nós, Parlamentares, possamos formar nossa opi-
nião definitiva sobre essa questão.

O SR. ERNEY CAMARGO – Deputado, antes de 
V.Exa. chegar, já havíamos comentado sobre o proble-
ma da comercialização, que realmente transcende as 
atribuições da CTNBio. Se vale a pena comercializar 
ou se o mercado vai aumentar em vez de diminuir são 
problemas que não tenho competência para discutir. 

Pretendi transmitir a idéia de que a CTNBio se 
preocupará com os problemas técnicos de segurança. 
O senhor pediu para eu emitir uma opinião não como 
presidente da CTNBio. Realmente, há mudanças de 
ambiente de ecofauna e ecoflora, seja com o transgê-
nico ou natural. 

Quando  se acabou com a plantação de café 
no Estado de São Paulo, substituindo-a por cana, a 
população de insetos mudou completamente. Não 
estou falando em transgênicos, mas em culturas tra-
dicionais. Se essa mudança de fauna sofrerá efeitos 
nocivos daqui a 10, 20 anos, nenhum organismo no 
País e, quem sabe, no mundo será capaz de fazer essa 
previsão. Essa é a realidade. Acredito que o mesmo 
processo acontecerá também com o transgênico, que 
sofrerá efeitos, e só os perceberemos daqui a 20, 30 
anos. Não temos essa capacidade de prospeção em 
nenhum dos casos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) – Sr. 
Erney, desejo saber com relação à biopirataria e à lei 
de biossegurança.

O SR. ERNEY CAMARGO – Sr. Presidente, a 
biopirataria é essencialmente um problema policial. A 
CTNBio – e acredito que nenhum órgão do Governo 
– não favorece ou privilegia a biopirataria. Agora, como 
controlá-la, além de não ser um problema específico da 
CTNBio, imagino que seja um problema extremamente 
complicado para qualquer Governo. Deve ser tão com-
plicado quanto o controle de drogas. Fico perdido em 
dizer o que se pode fazer nesse assunto. Não tenho 
nenhuma idéia. Posso ajudar com o instrumental técnico 
e afirmar que tal produto não é exatamente aquele que 
foi descrito ou está mais contaminado do que deveria. 
Esse tipo de informação podemos fornecer, mas não 
tenho como controlar o tráfico de transgênicos. 

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Te-
nho uma pergunta a fazer. De fato, realmente, há em 
todas as plantações uma repercussão na fauna e isso 
talvez seja difícil determinar. Com o intercâmbio do Bra-
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sil com os Estados Unidos e o Canadá, temos alguma 
informação sobre a resistência que algumas ervas co-
meçam a desenvolver a certos agrotóxicos ali coloca-
dos? Como fica a Roundup Ready, por exemplo?

O SR. ERNEY CAMARGO – Não que seja do 
meu conhecimento, Deputado. Não existem estudos 
apurados a respeito disso. A não ser que eu esteja 
mal informado.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Há 
um estudo inglês que demonstra que algumas ervas 
estavam ficando realmente resistentes.

O SR. ERNEY CAMARGO – Ao agrotóxico?
O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – 

Correto.
O SR. ERNEY CAMARGO – Isso se conhece.
O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – A 

esse determinado agrotóxico, o Roundup Ready, por 
eles usado.

O SR. ERNEY CAMARGO – Isso é praticamen-
te inevitável. Assim como os microorganismos ficam 
resistentes a antibióticos, também as ervas ficarão 
resistentes a agrotóxicos.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – 
Como usam só um, em alguns lugares, fica a impres-
são de que essas ervas começam a exigir cada vez 
maior quantidade. 

O SR. ERNEY CAMARGO – Mas aí V.Exa. está 
de acordo de que esse balanço deve ser feito pelo 
Ministério do Meio Ambiente ou pelo Ministério da 
Agricultura.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Es-
tou preocupado.

O SR. ERNEY CAMARGO – A preocupação de 
V.Exa. é corretíssima.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – A 
minha proposta seria a de o Brasil – com a participação 
da Câmara  – constituir grupo interdisciplinar que, a par 
de relatório, tal qual o que recebi, fosse ao Canadá, 
onde a plantação de canola possui casos semelhantes 
aos aqui relatados, fizesse um levantamento e trouxesse 
pareceres sobre vários aspectos para analisarmos no 
âmbito da CTNBio, que dirá se determinada plantação 
é ou não segura. Mas, para tomarmos uma decisão 
precisamos de outras variáveis. A minha proposta é 
oportuna já que nos Estados Unidos e no Canadá 
existem muitos processos da Monsanto na Justiça 
contra os fazendeiros e seus vizinhos porque diz que 
eles estão usando as sementes dela sem tê-las com-
prado. Estão  falando em comprar agora de nós algo 
que foi contrabandeado. Há o caso de um canadense 
que entrou na Justiça há muito tempo para provar que 
a plantação dele foi contaminada. A Monsanto ganha 

quando vende e quer ganhar também quando a plan-
tação é contaminada.

Por isso, precisamos ter visão interdisciplinar já 
que neste Congresso ainda não dispomos de tal qua-
lificação para decidir. 

O SR. ERNEY CAMARGO – Deputado, aco-
lho a proposta de V.Exa. ao pé da letra no sentido de 
constituirmos comissão mista. A CTNBio terá o maior 
prazer em acompanhar os Parlamentares aos Estados 
Unidos. Estamos às ordens. 

O SR. DEPUTADO EDSON DUARTE – Apresen-
tamos inclusive aqui requerimento assinado por vários 
Parlamentares que solicita a constituição de comissão 
para a referida visita àquele país.

Para terminar, Sr. Presidente, desejo saber ain-
da sobre o Protocolo de Cartagena que está para ser 
ratificado. Como V.Sa. o vê e quais implicações ele 
teria na CTNBio.

O SR. ERNEY CAMARGO – Somos signatários 
de Cartagena. Nossa equipe irá para a Malásia par-
ticipar da primeira reunião. Não temos contradições 
maiores com Cartagena. Consideramos esse protocolo 
bastante equilibrado, sensato, perfeito. Estamos perfi-
lados dentro dele. Não vejo problema algum.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Agradeço a todos os convidados a presença.

Não havendo mais quem queira discutir, vou en-
cerrar os trabalhos, antes convocando sessão ordiná-
ria para amanhã.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra-
balhos da presente reunião da Comissão de Defesa 
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,  
MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

52ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 41ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 9 de setembro 2003

Às quinze horas e cinco minutos do dia nove de 
setembro de dois mil e três, no Plenário 08, Anexo II 
da Câmara dos Deputados, sob a Presidência alter-
nada dos Deputados Givaldo Carimbão, Presidente, 
e Janete Capiberibe, membro titular, reuniu-se a Co-
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 
Minorias em Reunião Ordinária de Audiência Pública, 
para discussão do tema: “A QUALIDADE, A COMER-
CIALIZAÇÃO, O RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E 
A ENTRADA CLANDESTINA DO ALHO IMPORTADO 
DA CHINA E DA ARGENTINA”, tendo como exposito-
res os Senhores JOSÉ MARIA DOS ANJOS, Diretor 
do Departamento de Abastecimento Agropecuário da 
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Secretaria de Política Agrícola, representando o Se-
nhor Ministro Roberto Rodrigues, Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento; JOÃO GRANDINO 
RODAS, Presidente do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – CADE; AFONSO INFURNA JÚ-
NIOR, Gerente de Inspeção de Empresas e Produtos 
em Portos, Aeroportos e Fronteiras, representando o 
Senhor Cláudio Maierovitch Peçanha, Diretor da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; JORGE 
MAURÍCIO MENDES DE ALMEIDA, Delegado de Po-
lícia Federal, representando o Senhor Paulo Fernan-
do da Costa Lacerda, Diretor-Geral do Departamento 
de Polícia Federal – DPF; CLECY BUSATO LIONÇO, 
Secretária-Adjunta, representando o Senhor Jorge 
Antônio Deher Rachid, Secretário da Receita Federal; 
e OSNI MARTINS DE ALMEIDA, Representante da 
Associação dos Produtores de Alho de Novo Horizon-
te – Bahia. Registraram presença os Senhores Depu-
tados Givaldo Carimbão, Presidente, Nelson Bornier, 
Júlio Lopes e Luiz Alberto, Vice-Presidentes, Anselmo, 
César Medeiros, João Alfredo, Luciano Zica, Casara, 
Celso Russomanno, Alex Canziani, Janete Capiberibe 
e Júnior Betão – membros titulares; Leonardo Montei-
ro, Marcelo Guimarães, Silas Brasileiro, Sandes Júnior, 
Ronaldo Vasconcellos, Almir Moura e Daniel Almeida 
– membros suplentes. Os Deputados Antônio Carlos 
Mendes Thame e Ronaldo Dimas, membros suplen-
tes, encaminharam correspondência informando que 
nos dias 7 a 15 de setembro, estarão representando a 
Câmara dos Deputados, na Conferência Parlamentar 
sobre a Organização Mundial do Comércio – OMC, 
na cidade de Cancun, México. Deixaram de registrar 
presença os Senhores Deputados Fernando Gabeira, 
Paes Landim, Ann Pontes, José Borba, Luiz Bittencourt, 
Sandro Matos, Pastor Reinaldo, Ricarte de Freitas, Mi-
guel Arraes, Davi Alcolumbre, Sarney Filho e Renato 
Cozzolino. Como convidados registraram presença 
os Senhores Eduardo Sampaio Marques, Tarcisio Si-
queira e Fábio Fernandes, Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; Lucas M. Dantas, ANVISA; 
João Batista Amaral e João Carlos Ribeiro, Produ-
tor de Alho do Estado de Goiás; Nelson Vieira Filho, 
Frente Parlamentar do Cooperativismo – FRENCOOP; 
Marcelo Escalante, Ministério Público Federal; Lisete 
Cardoso, Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil; Ana Paula Merazzi, Assessoria do PMDB; Ga-
briela Flores, Repórter Diário Tucano; Murilo Andrade, 
Vera Marques e Silvio Ramos, Advogados; Denise 
Caputo Bastos, Assessoria Parlamentar do Ministério 
da Justiça; Silvio Calombo, Prefeito; e Nelson Vieira, 
Presidente Nacional dos Produtores de Alho. Dando 
início aos trabalhos o Presidente, Deputado Givaldo 
Carimbão, declarou aberta a reunião e esclareceu os 

expositores sobre os procedimentos regimentais a se-
rem observados. A seguir, transferiu a presidência à 
Deputada Janete Capiberibe, que dando seqüência aos 
trabalhos convidou os expositores a tomarem assento 
à mesa, passando-lhes a palavra para proferirem suas 
exposições iniciais. Findas as exposições, fez uso da 
palavra, na qualidade de autor do requerimento que 
solicitou a presente reunião, o Deputado Celso Rus-
somanno. Concluídos os debates e não havendo mais 
quem desejasse fazer uso da palavra, o Presidente, 
Deputado Givaldo Carimbão, agradeceu a participa-
ção de todos e declarou encerrada a reunião às de-
zesseis horas e trinta e dois minutos. E para constar, 
eu, Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário, lavrei 
a presente ATA que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Givaldo Carim-
bão, e encaminhada à publicação no Diário da Câ-
mara dos Deputados, da qual farão parte integrante 
as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Peço somente 1 minuto. O Deputado Celso 
Russomanno, autor do requerimento, já está chegando. 
Seu avião atrasou, peço a compreensão dos senho-
res. Quando o Deputado chegar, começaremos nossa 
audiência pública. (Pausa.)

Declaro aberta a presente reunião de audiência 
pública, que tem como objetivo debater a qualidade, 
a comercialização, o recolhimento de impostos e a 
entrada clandestina do alho importado da China e da 
Argentina.

Autores do requerimento: Deputados Celso Rus-
somanno e Julio Lopes. Estando presente o Deputado 
Celso Russomanno, convido para tomar assento à 
Mesa os Srs. José Maria dos Anjos, Diretor do Depar-
tamento de Abastecimento Agropecuário da Secretaria 
de Política Agrícola, representando o Sr. Ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodri-
gues; João Grandino Rodas, Presidente do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE; Afonso 
Infurna Júnior, Gerente de Inspeção de Empresas e 
Produtos em Portos, Aeroportos e Fronteiras, repre-
sentando o Sr. Cláudio Maierovitch Peçanha, Diretor 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVI-
SA; Jorge Maurício Mendes de Almeida, Delegado de 
Polícia Federal, representando o Sr. Paulo Fernando 
da Costa Lacerda, Diretor-Geral do Departamento de 
Polícia Federal; Clecy Maria Busato Lionço, Secretá-
ria-Adjunta, representando o Sr. Jorge Antônio Deher 
Rachid, Secretário da Receita Federal; e Osni Martins 
de Almeida, Representante da Associação dos Produ-
tores de Alho de Novo Horizonte, Bahia.

Concederemos, inicialmente, a palavra aos ex-
positores por 10 minutos e, em seguida, farão uso 
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dela os Deputados Celso Russomanno e Julio Lopes, 
que requereram esta audiência. Após 3 minutos, os 
Parlamentares previamente inscritos, facultadas em 
qualquer caso a réplica e a tréplica. A lista de inscrição 
encontra-se à disposição dos Parlamentares com os 
servidores desta Comissão.

Para facilitar a transcrição deste debate, solicito 
àqueles que desejarem fazer uso da palavra a gentile-
za de declinar previamente o nome, porque a reunião 
está sendo gravada pela TV Câmara.

Passo a palavra ao autor do requerimento, Depu-
tado Celso Russomanno.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – Sr. 
Presidente, pela ordem. O cheiro de alho está um pouco 
forte. Acho que não conseguiremos mantê-lo aqui, até 
porque ficou 20 ou 30 dias guardado para que mos-
trássemos nesta audiência pública a diferença entre o 
importado, com fungos, e o nacional. Neste momento, 
ele está totalmente deteriorado. Peço à Secretaria que 
tire o alho daqui, senão não conseguiremos realizar 
a audiência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Só colocando uma máscara, porque do jeito 
que está... (Risos.)

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
– Imagine os funcionários da Comissão agüentando 
esse cheiro há mais ou menos 20 dias. Eles não que-
rem mais saber de alho na vida deles.

Sr. Presidente, eu gostaria, antes de ouvir os re-
presentantes dos Ministérios, da Receita Federal e da 
Polícia Federal, de dar a palavra, se V.Exa. me permitir, 
ao Sr. Osni, da Associação dos Produtores, para que 
exponha o que está ocorrendo no mercado brasileiro. 
Ele não está preparado, foi avisado em cima da hora, 
mas pode expor o problema dos produtores, a diferen-
ça entre o alho nacional e o importado e a situação do 
mercado, para  que depois ouçamos todas as partes 
e cheguemos ao consenso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Ca-
rimbão) – Atendendo ao pedido do Deputado Celso 
Russomanno, passo a palavra ao Sr. Osni Martins de 
Almeida, representante da Associação dos Produto-
res de Alho de Novo Horizonte, pelo tempo necessá-
rio, para que todos possam entender o problema do 
alho no Brasil.

O SR. OSNI MARTINS DE ALMEIDA – Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, boa-tarde. 
Como representante da Associação dos Produtores de 
Alho de Novo Horizonte, vou explicar a concorrência 
desleal que vem ocorrendo há muitos anos no Brasil.

A produção de alho nacional é quase suficiente, 
mas a cada ano diminui por causa de produtos sem 
qualidade que vêm de outros países e que não estão 

pagando os devidos impostos. Algumas empresas no 
Brasil importam a mercadoria, conseguem as limina-
res de importação para não pagar o antidumping e o 
imposto, e o produto chega ao mercado com preço 
muito baixo. O custo de produção no Brasil está au-
mentando. A cada dia fica mais difícil a sobrevivência 
de quem produz o alho, e com isso perdemos muitos 
empregos.

Para vocês terem uma idéia, no Brasil há muita 
terra produtiva: em Novo Horizonte, na Bahia; no Cen-
tro-Oeste, onde a Fazenda Igarashi, a 60 quilômetros 
de Brasília, produz alho de qualidade; e em Guarda-
Mor. Terminado o período de safra na Bahia e no Cen-
tro-Oeste, temos Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
que diminuíram muito sua produção este ano porque 
não têm condição de competir. Está ficando cada vez 
mais difícil, por causa do produto, por exemplo, que 
vem da Argentina. 

Existem algumas regras do Ministério da Agri-
cultura para importar o alho, mas como passa muita 
quantidade de mercadoria, já que não existe controle, 
20% não têm qualidade. Essa mercadoria vem para 
o mercado e, como há necessidade de venda, acaba 
atrapalhando o produto bom. Fora isso, ninguém vai 
querer empacotar essa mercadoria e colocar o nome 
de sua empresa nela. Então, ela é vendida a granel nas 
grandes redes de supermercado, o que derruba total-
mente os produtores e os empacotadores nacionais.

O consumo médio anual no Brasil é de 1 quilo 
por pessoa. Isso representa 180 mil toneladas, que 
poderiam gerar mais de 117 mil empregos na produ-
ção e mais de 15 mil no empacotamento da indústria. 
Devido à concorrência desleal, está ficando cada vez 
mais difícil trabalhar nesse mercado.

A Portaria nº 242/92, do Ministério da Agricultu-
ra, deixa claro, no item 7, que o produto tem de ser 
acondicionado em embalagem transparente e atóxica 
e tem de ser visível, além de trazer o nome do produtor 
e a classificação. O alho a granel é vendido sem ne-
nhuma especificação, e com isso o cliente está sendo 
lesado, porque vê o anúncio do produto a granel num 
preço baixo e acaba comprando, deixando para trás 
a mercadoria de boa qualidade.

Existe outro detalhe.  A Portaria nº 242 mencio-
na o alho em rede. O alho em redinha atrapalha a vi-
sualização do consumidor, que não sabe realmente o 
que está comprando. Quando chega em casa, verifica 
que o produto não tem qualidade. Isso é proibido pelo 
Ministério da Agricultura, porém, não há fiscalização 
suficiente. Caso não haja providência imediata, os pro-
dutores não suportarão. 

Temos condições de produzir para o mercado in-
terno e externo. Nosso alho é de alta qualidade, mas 
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os produtores e associações precisam de apoio do 
Governo para gerar emprego e fazer algo mais pelo 
Brasil. Calculem quantos empregos perdemos: para 
cada milhão de caixas de alho importadas da China, 
20 mil famílias ficam desempregadas. Precisamos to-
mar posição. 

Tenho amostra da mercadoria nacional e da em-
balagem exigida pelo Ministério da Agricultura. Andem 
por todos os mercados do Brasil e vejam se o alho 
não está sendo vendido a granel ou em redinha. Foi 
importada grande quantidade de alho na rede da Chi-
na. Veio tudo pronto. Isso vai acabar com o mercado. 
Se a pessoa conseguir deixar de pagar os impostos, 
a caixa vai chegar por 12 reais ao Brasil. Nem por mi-
lagre uma caixa de alho nacional consegue competir 
a 12 reais, porque o custo de produção é mais de 26 
reais. Caso haja o pagamento de impostos, chegará 
por 32 a 33 reais. Dessa forma, fica mais fácil para o 
nosso produtor. Não haveria problema algum. O pro-
blema está na qualidade da mercadoria que entra, 
principalmente da Argentina e da China. O produto que 
antigamente vinha da Espanha tinha qualidade excep-
cional, apesar do preço mais alto. O alho nacional não 
era prejudicado. Isso nos incentivava a produzir mais. 
Com a entrada do alho da China, a partir de 1993, fi-
cou cada vez mais difícil trabalhar. Os produtores não 
agüentarão a situação por mais 2 ou 3 anos se conti-
nuar desse jeito. 

Tenho a embalagem do alho nacional. É como 
deve ser acondicionado o produto, de acordo com o 
Ministério da Agricultura. Infelizmente não trouxe a re-
dinha que eles têm mandado para o mercado. (Pausa.) 
É essa. De acordo com o Ministério da Agricultura, isso 
não pode ocorrer. Está vindo assim da China. 

Tenho em mão a Portaria nº 242. Vou mostrar 
como o produto deve ser comercializado no Brasil, 
mas não tem sido, porque a maior parte das empresas 
de empacotamento está quebrando. Cada uma gera 
de 150 a 200 empregos. Uma empresa em São Paulo 
tem 150 empregos fixos, mais as casas que fazem o 
trabalho de toalete, que somam mais de 200 pessoas 
– num total de 40 casas, 5 pessoas em cada uma. No 
interior isso resolve totalmente a situação. 

Gostaria que pudéssemos chegar a alguma con-
clusão. Não só os produtores precisam de apoio, mas 
também o pessoal do empacotamento, da indústria, 
que passa por uma crise tremenda devido à concor-
rência desleal. 

Vou apresentar o produto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-

bão) – Com a licença do expositor, peço à Deputada 
Janete Capiberibe que assuma a Presidência dos tra-
balhos, pois tenho de comparecer à posse na FUNAI. 

Fui convidado pelo Ministro, como Presidente da Co-
missão de Minorias. Voltarei rapidamente. 

O  SR. OSNI MARTINS DE ALMEIDA – Continu-
ando a exposição, este é o produto nacional produzido 
na Região Centro-Oeste; em Guarda-Mor, Minas Gerais; 
em Goiás, Santa Catarina e Novo Horizonte, na Bahia. 
O produto é de alta qualidade. Como se vê, é possível, 
caso haja apoio, produzir até para exportar. Podemos 
produzir o ano inteiro, graças à quantidade de terras 
que o Brasil possui. Temos um consumo anual de 180 
mil toneladas. Antigamente, era importada muita mer-
cadoria porque não existia produção no Brasil. Agora, 
a produção nacional é quase suficiente. Acredito que 
em poucos anos será possível trabalhar somente com 
o produto brasileiro. 

Agradeço a oportunidade e coloco-me à dispo-
sição para alguma pergunta. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Capibe-
ribe) – Agradecemos ao Sr. Osni Martins de Almeida 
os esclarecimentos.

Convido para fazer uso da palavra, pelo prazo de 
10 minutos, o Sr. José Maria dos Anjos. 

O SR. JOSÉ MARIA DOS ANJOS – Boa-tarde 
a todos. Cumprimento a Sra. Presidenta da Comissão, 
os demais componentes da Mesa, o Deputado Celso 
Russomanno, as diversas autoridades, as senhoras e 
senhores presentes. 

O Ministro viajou e me pediu que o representasse 
neste encontro. Trouxemos uma equipe. O Ministério 
da Agricultura é grande, tem várias áreas. Não sei se 
é possível, mas caso eu não consiga esclarecer algum 
ponto, os colaboradores poderão ajudar, fazendo uso 
da palavra. Tentarei fazer uma exposição abrangente 
das medidas tomadas no início do ano pelo Ministério 
da Agricultura. Se houver algum problema, meus co-
legas poderão complementar a explicação.

No início de abril, o Ministério da Agricultura co-
meçou a receber demandas com relação ao problema 
da comercialização do alho em âmbito nacional. No 
dia 29 daquele mês, realizou-se a primeira reunião 
em Brasília com os setores de produção e de consu-
mo, que alegavam não conseguir comercializar o alho, 
principalmente o de Santa Catarina e do Rio Grande 
do Sul. O que foi feito? Foi criado um grupo para visitar 
as regiões de produção, acompanhado por um funcio-
nário da CONAB e um do Ministério, a fim de verificar 
o que de fato estava ocorrendo. 

O grande problema apontado por parte dos pro-
dutores era a falta de qualidade no grande volume de 
alho importado tanto da Argentina quanto da China, 
o que realmente foi detectado. A argumentação era 
de que o alho da Argentina não tinha qualidade e de 
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que o da China estaria entrando no Brasil sem pagar 
tarifa antidumping. 

Antes de abordar os 2 pontos, farei o histórico da 
produção de alho em nosso País. Foi dito que a pro-
dução está sendo reduzida. Segundo as estatísticas 
que temos, a produção de alho nos últimos anos tem 
crescido sistematicamente. Em 1999, 57% do con-
sumo brasileiro advinha da importação e 42,5%, da 
produção nacional. Na safra de 2002 houve inversão, 
ou seja, 60% do alho consumido era nacional e 40%, 
importado. Houve redução da importação em relação 
à produção nacional. Essa é a primeira questão.

Outra são os números relativos à importação. 
Segundo dados da SECEX, em 1998 o Brasil impor-
tou 103.960 toneladas  de alho; em 1999, 93.451 to-
neladas; em 2000, 88.807; em 2001, 77.827; em 2002, 
aumentou um pouco, 79.334, mas muito menos que 
as 103.960 importadas em 1998. 

Tenho dados semestrais. Da China, por exemplo, 
de janeiro a julho de 2001, o Brasil importou 49.685 to-
neladas. De janeiro a julho de 2002, 52.170. De janeiro 
a julho de 2003, 61.713, ou seja, esse ano aumentou 
um pouco mesmo. 

Alega-se problema de qualidade no alho importa-
do da Argentina. O Ministério da Agricultura, em reunião 
feita em Brasília em julho, propôs que se verificasse o 
produto que seria importado. Através de delegacias, 
fez a fiscalização e detectou que o alho está sendo im-
portado de acordo com padrões de qualidade definidos 
pela Portaria nº 242. Isso está sendo obedecido.

Quanto à importação da China, foi proposto à 
CAMEX que criasse um grupo para verificar o pa-
gamento ou não de tarifa antidumping. Esse grupo 
era composto por vários órgãos do Governo, Receita 
Federal, Ministério da Agricultura e outros. Foi criada 
uma comissão – o representante da Receita Federal 
poderá esclarecer melhor o assunto – que está anali-
sando a cobrança do antidumping. Esse é o aspecto 
efetivo. Verificamos que a China não está aumentan-
do as exportações para o Brasil. Temos de respeitar a 
lei. No caso do alho, o antidumping é a grande defesa. 
São US$4,80 por cada caixa de 10 quilos. Se isso for 
pago, o nosso alho se tornará competitivo. 

Em relação à Argentina, infelizmente, temos de 
trabalhar com qualidade. Não temos outra forma de 
atuar dentro da legislação, já que somos membros do 
MERCOSUL.

A parte do Ministério da Agricultura está sendo 
feita. Quanto ao pagamento de antidumping, o setor 
como um todo tem de se organizar para evitar as limi-
nares concedidas pela Justiça. De acordo com o setor, 
elas não têm embasamento forte. Teríamos de atuar 

no sentido de cassá-las para evitar a entrada de alho 
importado sem pagamento de antidumping. 

Sobre embalagem, temos aqui uma pessoa da 
área que responderá à pergunta. O Ministério da Agri-
cultura não atua na questão, mas na qualidade, nas 
especificações do produto. O Ministério verifica o pro-
duto no mercado. Se estiver fora dos padrões, poderá 
multar ou mesmo proibir a importação. Caso contrário, 
não poderá fazer nada.

O Ministério da Agricultura adotou uma série 
de providências para evitar práticas desleais de mer-
cado e tentar enquadrar as importações nas normas 
vigentes.

Sobre o apoio que o Governo dá ao produto, e 
que já foi levantado nesta Comissão, o alho faz parte 
da PGPM. O produtor tem acesso a linhas de finan-
ciamentos de até 60 mil reais, individualmente, para 
financiamento de estocagem – EGF. O produtor ou a 
cooperativa pode fazer financiamento de estocagem 
no valor mencionado.

Era o que tinha a dizer. Estou à disposição para 
qualquer outro esclarecimento.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Capi-
beribe) – Agradeço a participação ao Sr. José Maria 
dos Anjos.

Tem a palavra o Sr. João Grandino Rodas, por 
10 minutos.

O  SR. JOÃO GRANDINO RODAS – Sra. Depu-
tada, agradeço a oportunidade de estar, mais uma vez, 
nesta Casa, o que sempre é extremamente honroso.

O assunto de hoje é importante para todos nós. 
O produtor nacional, dentro das possibilidades legais, 
deve ser favorecido. O Sr. Osni acaba de discorrer sobre 
a problemática que enfrenta em função das importa-
ções. Pela leitura do teor das comunicações, percebe-se 
que o Deputado Celso Russomanno convidou várias 
pessoas que atuam em diferentes áreas para falarem 
sobre o assunto, porque não é uma questão simples. 
Envolve vários aspectos, entre eles a legalidade da 
importação. Se o alho entra no País de maneira ilegal, 
isso envolve a Polícia Federal.

Pensei que contribuição poderia dar o Sistema 
Brasileiro de Defesa da Concorrência, composto pelo 
CADE, pelo Conselho Administrativo de Defesa de 
Concorrência, pela Secretaria de Direito Econômico do 
Ministério da Justiça e pela Secretaria de Acompanha-
mento Econômico do Ministério da Fazenda. Nota-se 
que esse arcabouço funciona muito mais apropriada-
mente quando se trata de empresas legais. 

Quando ouvi o Sr. Osni, imaginei que seria fácil 
resolver a problemática da concorrência, que, a meu 
ver, desdobra-se na questão do preço predatório. Entre 
todas as infrações que podem ser cometidas contra a 
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concorrência, a que mais veste o assunto de hoje é o 
preço predatório. O produto entra por um preço abso-
lutamente vil, segundo a informação que temos, muito 
provavelmente sem pagar impostos. Só podemos fis-
calizar estabelecimentos legais. Se esses produtos fo-
rem vendidos em supermercados a preço vil, portanto, 
predatório, justamente para acabar com a produção de 
alho nacional. os órgãos de fiscalização poderão fun-
cionar bem. Se forem vendidos nas ruas, é impossível 
fazer com que funcionem. Nesse caso, outros órgãos, 
aqui representados, atuarão. Se a importação de alho 
é tão grande, dificilmente escoará simplesmente por 
meio de vendas informais, nas esquinas. Imagina-se 
que parte da comercialização, como disse o Sr. Osni, 
dê-se através de estabelecimentos. 

Fica muito difícil, senão impossível, a atuação 
dos órgãos sediados em Brasília, como a Secretaria 
de Direito Econômico, a Secretaria de Acompanha-
mento Econômico e o CADE, que julgará o processo. 
Uma informação que se dê ao CADE, com algum fun-
damento, ou à Secretaria de Direito Econômico, tanto 
faz, poderá desencadear um procedimento de busca, 
a partir de indícios mínimos. Aí, sim, esses super-
mercados, esses órgãos revendedores poderão ser 
punidos com multas administrativas que podem ser 
altíssimas, por prática de preço predatório. Esse não 
é o único aspecto. 

Não   resolveríamos a problemática do alho por 
meio da concorrência, do CADE, da SDE ou da SEAE. 
Mas é importante que se ataque o problema sob to-
dos os prismas. É importantíssimo o papel da Polícia 
Federal, da Receita Federal e dos órgãos que exami-
nam a qualidade do produto em si, mas a parte con-
correncial também tem seu papel. No caso, não é o 
mais importante. Entretanto, se todos forem acionados 
conjuntamente, faremos com que o problema diminua 
ou até mesmo acabe.

Concluindo, diria que se pode atacar a questão 
por meio de verificação e de processos administrati-
vos instaurados no Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência, que começam na SDE, contam com a 
ajuda da SEAE e acabam no CADE para julgamento. 
E o CADE pode impor multas altíssimas. Para isso, 
porém, é necessário o envio de informações. 

Não digo que deve haver formalidades específi-
cas, mas é sempre bom que se faça mais do que pura 
e simplesmente uma reclamação destituída de mínimo 
fundamento. Então, que se diga o local, supermercado 
ou o que for, e se peça uma apuração. Aí será instau-
rado o processo administrativo, no qual todos serão 
ouvidos. Uma vez instruído, esse processo será levado 
ao CADE, que o julgará e poderá impor multas.

Portanto, desde já – e isto nada mais é do que 
obrigação de ofício -, deixo à disposição de V.Exas. 
o próprio CADE. E posso dizer o mesmo dos outros 
órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência.

Lembro, por derradeiro, que no caso em si há 
outros órgãos com papel muito mais importante a re-
alizarem. Porém, se atacarmos por todos os lados, 
chegaremos mais facilmente a uma solução mais sa-
tisfatória e em menor prazo.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Capi-

beribe) – Agradeço o Sr. João Grandino Rodas, Pre-
sidente do CADE, a exposição.

Com a palavra o Sr. Afonso Infurna Júnior, repre-
sentante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– ANVISA, que disporá de até 10 minutos para sua 
exposição.

O SR. AFONSO INFURNA JÚNIOR – Agrade-
cemos à Comissão a oportunidade de participar desta 
audiência e tratar do produto em pauta.

A ANVISA tem uma política de fiscalização sani-
tária extensiva a vários itens, e não somente a alimen-
tos, mas também produtos médicos, medicamentos, e 
cosméticos, produtos sanitários e de limpeza. Tal polí-
tica atenta para a cadeia a que esses produtos estão 
expostos. Quanto aos pontos críticos, preocupamo-nos 
com os meios transportadores das mercadorias e com 
os locais de armazenagem.

Estamos fazendo praticamente uma revolução 
no Brasil no tocante a recintos alfandegados que não 
se adequaram às exigências que as cargas preceitu-
am para manutenção de sua integridade e qualidade. 
Também fazemos uma ação específica e pontual na 
questão laboratorial.

Para identificar o agente alvo de nossa ação fis-
cal precisamos conhecer os nossos inimigos. Quanto 
ao alho, temos a pesquisar as questões microbiológi-
ca e biológica de determinados agentes etiológicos 
que tenham vínculo direto com o homem. O alvo da 
ANVISA é a saúde pública; o alvo da agricultura são 
as questões fitossanitária e zoossanitária. São ações 
diferentes. Procuramos identificar o contexto de agente 
etiológico relacionado ao alho, que não é expressivo 
do  ponto de vista da saúde pública. Não há agentes 
etiológicos que causem grandes danos ao homem. O 
agente etiológico que nos causa preocupação é de 
natureza química, ou seja, os produtos que possam 
ser utilizados no alho não só de ação inseticida, como 
fumegante, e alguns fungicidas.

Em função da detecção de agentes etiológicos, 
montamos políticas direcionadas. E, devido ao fato 
de termos uma estrutura laboratorial ainda em forma-
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ção, não temos condições de atender toda a deman-
da de produtos importados que chegam ao território 
nacional.

Particularmente quanto ao alho, temos percebido 
que precisamos de uma ação de vigilância sanitária. 
No tocante ao SISCOMEX, fizemos com que espe-
cificamente esse produto tivesse licenciamento não-
automático – se o importador for ético colocará uma 
NCM, que será direcionada à Saúde. 

Na questão de alimento, optaremos pela inspe-
ção física do produto, na qual poderemos perceber 
danos macroscópicos e, a partir daí, interditarmos a 
carga ou dispararmos uma suspeita, que teria como 
conseqüência um exame laboratorial.

No momento, não existe em vigência na ANVISA 
um programa específico para monitoramento de resí-
duos. É bastante interessante a discussão relativa à 
qualidade. Entretanto, com muita facilidade, a partir de 
um consenso, poderíamos definir uma política de ve-
rificação da qualidade do alho produzido no território 
nacional e no exterior.

Temos percebido crescente demanda de alho 
importado da China. E essa é uma certa novidade no 
contexto da importação brasileira. Aqui já foram le-
vantados vários fatores que facultam essa demanda, 
entretanto não fazemos distinção no contexto da im-
portação. Nossas inspeções no nível de fronteira são 
direcionadas para as Estações Aduaneiras de Interior 
– EADIs, onde complementamos nossa ação fiscal. 
Consideramos prudente trabalhar nas EADIs, porque 
elas ficam no interior do Brasil e mais próximas do con-
sumidor da região de fronteira. Com a inspeção nessas 
áreas, teríamos a cobertura de alguns pontos críticos 
que podem acontecer durante o transporte.

Também fazemos inspeções no alho importado 
tanto da Europa quanto do Oriente – importações que 
ganham os portos da Região Nordeste.

Acontecem casos em que, nas inspeções macro 
e microscópica, detectamos irregularidades e tomamos 
ações fiscais. Há casos em que, como já dito, a carga 
chega com certa qualidade.

No tocante ao comércio, ou seja, a atender ou 
não ao padrão, já estamos com a carga nacionalizada 
sendo exposta no território nacional. Assim, a comple-
mentação de ação de saúde pública não está mais no 
âmbito federal, mas no estadual ou municipal.

Há casos em que os comerciantes não atendem 
aos padrões de identidade e qualidade definidos pela 
legislação. As ações de vigilância sanitária, nesse 
particular, ficam pulverizadas no âmbito estadual e 
no municipal.

Quanto ao alho, percebemos que as importações 
têm acontecido com certa qualidade, do ponto de vista 
micro e macroscópico.

O  alho não tem expressão significativa no tocan-
te aos danos à saúde pública. Se levada a contexto 
uma discussão justificada com base em informações 
técnicas, teremos de disparar programa laboratorial 
e, se for o caso, estaremos disponíveis para discutir 
o assunto com o Ministério da Agricultura e com esta 
Comissão.

Estou à disposição para responder a quaisquer 
perguntas

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Capi-

beribe) – Nossos agradecimentos ao Sr. Afonso Infur-
na Júnior.

Com a palavra o Sr. Jorge Maurício Mendes de 
Almeida, Delegado de Polícia Federal, que representa 
o Sr. Paulo Fernando da Costa Lacerda, Diretor-Geral 
do Departamento de Polícia Federal.

O SR. JORGE MAURÍCIO MENDES DE ALMEI-
DA – Sra. Presidenta, demais membros da Mesa, Sras. 
e Srs. Deputados, senhoras e senhores, boa-tarde.

Estou aqui em nome do Sr. Paulo Fernando da 
Costa Lacerda, Diretor-Geral do Departamento de 
Polícia Federal, e desde já coloco o Departamento à 
disposição dos demais órgãos presentes no que for 
preciso para melhorar a situação do mercado interno 
de alho.

No caso do alho, a Polícia Federal tem como 
atribuição o combate ao descaminho e à sonegação 
fiscal, e, embora seja este um debate que visa mais à 
prevenção do que a repressão, quero mencionar um 
caso específico ocorrido no Rio de Janeiro.

Na época, chegou a meu conhecimento denún-
cia da ANAPA de que havia sido feita reexportação 
fictícia de certa quantidade de alho vindo da China. A 
título de ilustração, passo a narrar o que houve nesse 
caso específico.

De posse da denúncia, a Polícia Federal compa-
receu ao EADI de Nova Iguaçu – um porto seco -, de 
onde teria saído a mercadoria com destino ao Porto 
de Sepetiba para reexportação, e verificou que real-
mente a mercadoria havia saído com destino ao Porto 
de Sepetiba para reexportação.

Deslocamos duas equipes, uma para o depósito 
da CONAB e outra para o depósito da CEASA, locais 
onde, segundo a ANAPA, a mercadoria, em vez de 
ter sido exportada, estaria armazenada. De fato, fo-
ram encontradas 425 toneladas de alho no depósito 
da CONAB, produto que não pertencia, a princípio, à 
empresa investigada, a Agroalho, mas, sim, como ve-
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rificado pela perícia e constatado em exame local, à 
empresa KLA, também importadora de alho.

Prosseguindo com as investigações junto à Re-
ceita Federal e ao TECON, órgãos responsáveis pela 
exportação, verificou-se que constava de seus sistemas 
a saída de lote de alho para exportação. Posteriormen-
te, entretanto, concluiu-se que essa mercadoria não 
havia deixado o País, motivo pelo qual foi instaurado 
inquérito policial para melhor investigação do fatos. Ou 
seja, o alho que saíra do EADI não prosseguiu para 
o Porto de Sepetiba e não foi embarcado em nenhum 
navio – possivelmente ocorreu uma exportação fictí-
cia, uma vez que dos sistemas da Receita e do TE-
CON constam todo o procedimento de embarque da 
mercadoria.

Como se disse aqui, o maior problema é mes-
mo o dumping. A maioria das importações verificadas 
no EADI foram feitas de forma legal, no entanto sem 
o pagamento do imposto devido em razão de liminar 
que têm em mãos. Verificou-se também, contudo, que, 
pelo menos naquele caso específico, fizeram uso de 
artifícios para tirar o alho do porto – o que caracteriza 
descaminho -, além de cometerem sonegação fiscal, 
uma vez que também ficou constatado que a empre-
sa investigada era dirigida por um laranja. Foi aberto 
inquérito para verificar tal fato.

Esse foi um caso específico ocorrido no Rio de 
Janeiro que chegou ao nosso conhecimento por inter-
médio da ANAPA. Não houve outros casos de importa-
ção de alho ou denúncia proveniente da ANAPA antes 
de eu assumir a chefia. Fiz  uma pesquisa e constatei 
que não tivemos nenhum caso de exportação ou con-
trabando de mercadoria de alho no mercado interno. 
Por enquanto, esse é um caso único, mas com fortes 
indícios de descaminho e sonegação fiscal, o qual fi-
cará mais caracterizado com a conclusão do inquérito 
policial instaurado para apuração do fato.

Muito obrigado.
O SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Ca-

piberibe) – Obrigada, Sr. Jorge Maurício Mendes de 
Almeida.

Concedo a palavra à última expositora, Sra. Clecy 
Maria Busato Lionço, Secretária-Adjunta, represen-
tando o Sr. Jorge Antônio Deher Rachid, Secretário 
da Receita Federal.

A SRA. CLECY MARIA BUSATO LIONÇO – Sra. 
Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, membros da Mesa, 
senhoras e senhores, boa-tarde. 

Inicialmente, agradecemos a V.Exas. a oportuni-
dade de a Receita Federal mostrar o seu trabalho, as 
suas dificuldades e o que conseguiu fazer, particular-
mente com relação à importação do alho.

Farei um breve resumo.

Existem duas fases distintas no processo de im-
portação, e a Receita Federal participa de ambas: a 
primeira, consiste no licenciamento das importações. 
Nessa etapa, que chamamos de etapa de controles 
prévios, em alguns casos pode se iniciar com a mer-
cadoria no exterior e se completar com a chegada e 
a inspeção física da mercadoria. Nela atuam todos os 
órgãos que têm interesse em fazer controles especí-
ficos de natureza comercial, cambial e os controles 
específicos, que são feitos pelos órgãos sanitários e 
fitossanitários, que é o que interessa.

A Receita Federal faz um amplo monitoramento 
do cumprimento de todos os dispositivos legais, sejam 
eles de controles administrativos, prévios ou fiscais. 
Na verdade, ela não libera nenhuma mercadoria, no 
caso dos controles específicos de outros órgãos, sem 
que esses outros órgãos tenham intervindo, tenham 
autorizado a liberação. 

No caso de importação de alho, há, pelo menos, 
um controle desses 2 órgãos, como dito pelos repre-
sentantes dos Ministérios da Saúde e da Agricultura. 
A Receita só liberará o alho depois de verificado o 
atendimento. Isso é feito automaticamente por meio 
do SISCOMEX, na etapa do licenciamento. Nessa 
etapa, quando o importador declara corretamente, não 
há como fugir do controle desses órgãos. Sempre há 
intervenção. 

A Receita ainda faz um monitoramento posterior 
caso algum importador declare errado, por vontade 
própria ou não. Na hora da intervenção da aduana, 
observamos se eventualmente algum produto, por 
erro de declaração ou por falsa declaração, necessi-
ta da verificação desse órgão. Caso positivo, vamos 
chamá-lo. 

A parte mais específica da Receita Federal é jus-
tamente a cobrança dos impostos e a verificação desse 
controle de segurança nacional, do ponto de vista sa-
nitário dos produtos e da cobrança do direito antidum-
ping. O que é esse direito? Existem regras no mercado 
internacional enfatizando que as vendas devem ser 
feitas dentro de práticas leais de comércio. Quando o 
preço de um produto é muito abaixo do próprio preço 
de custo, do preço de venda no mercado interno do 
país exportador, há prática de dumping, uma prática 
desleal de comércio. No caso de os países que rece-
bem esses produtos se sentirem prejudicados, abre-se 
um processo administrativo, apurado pelo Ministério do 
Desenvolvimento, que culmina com a resolução da CA-
MEX, estabelecendo um direito. Em que consiste esse 
direito? Em um valor que se vai cobrar para equilibrar 
o preço do produto, a fim de torná-lo comercializável 
nas mesmas condições de um produto comercializado  
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nas mesmas condições de um produto que atende às 
práticas leais do comércio. 

No caso do alho, existe um direito de antidumping 
estabelecido no valor de 4 dólares e 80 centavos por 
caixa. Isso ocorre porque, no processo, foi apurado 
que efetivamente há prática de dumping no produto 
importando da China. Então, esse direito serve para 
nos proteger. 

A Receita Federal tem o dever de cobrar esse 
montante, mas constatamos que 75% das importa-
ções de alho ocorridas no último ano não pagaram o 
direito antidumping, não porque a Receita não quis, 
mas porque os importadores obtiveram medidas li-
minares que impedem essa cobrança. As liminares 
obrigam a Receita Federal a entregar o produto sem 
cobrar esse direito. 

A Receita Federal, obviamente, vai ficar espe-
rando o deslinde e atuar na defesa dessas ações 
para cassar a liminar. Essas liminares, via de regra, 
são concedidas sem que se ouça a Receita Federal, 
então, precisamos cassar as liminares. Como fazemos 
isso? Jogamos todos os argumentos, e as liminares 
em que já se julgou o mérito nós vencemos todas. Ou 
seja, não existe sequer um caso em que no mérito a 
Judiciário manteve a não-cobrança do direito antidum-
ping. Entretanto, o efeito já ocorreu, porque o produto 
já entrou no País e provocou todo o dano econômico 
que poderia causar. Então, ainda que a Receita Federal 
recupere o direito, o instrumento de defesa comercial 
foi jogado fora. 

Esse é o pior problema que temos, porque não 
conseguimos realmente fazer com que o instrumento 
legalmente criado para proteger deixe de ficar total-
mente desvirtuado e inócuo. Como disse, a Receita 
Federal tem feito tudo para avançarmos mais nessa 
questão de defesa judicial. Reunimo-nos – e isso foi 
dito aqui pelo representante do Ministério da Agricultura 
– com a Secretaria da Receita, o Ministério da Agri-
cultura, o Ministério do Desenvolvimento, o pessoal da 
CAMEX, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
e a Advocacia-Geral da União, porque a Procuradoria 
da Fazenda pode ser chamada a atuar na defesa da 
União quando as ações são contra a Receita Federal. 
Então, embora esses direitos sejam tidos como da 
área tributária, muitas vezes as ações não são con-
tra a Receita Federal, mas contra o órgão que baixou 
a resolução, a CAMEX ou SECEX, antigamente era 
contra a Secretaria de Comércio Exterior. 

Então, a Advocacia-Geral da União age, mas em 
ambos os casos foram compartilhadas informações 
de natureza técnica e jurídica para sustentar ou para 
dar os elementos necessários e suficientes para fazer 
a defesa. Esse é o primeiro ponto. Portanto, estamos 

trabalhando já há algum tempo para, em conjunto, 
derrubar essas ações. 

Outra medida sugerida no grupo é a de que haja 
uma ação paralela, vamos dizer, auricular, com os ju-
ízes para tentar demovê-los de dar essas liminares, 
principalmente se não forem acompanhadas por depó-
sitos judicias no valor discutido. Porque se o depósito 
ocorresse, certamente, muitos abandonariam essa 
prática. Então, também estamos tentando isso, mas 
ainda não temos nenhum resultado positivo – e esta-
mos tentando tanto no nível das varas dos Tribunais 
Regionais como com os próprios juízes. 

O que a Receita Federal e os outros órgãos en-
volvidos puderam fazer para tratar dessa questão das 
medidas judiciais está sendo feito, mas, efetivamente, 
constatamos que esse é um problema muito sério. E 
mais sério ele se torna quando constatamos que 30% 
das empresas que importam alho, principalmente as 
que obtêm medidas liminares, foram selecionadas pela 
Receita e estão sendo fiscalizadas. Algumas fiscali-
zações já concluídas e outras em fase de verificação 
apontaram indícios de se tratarem de empresas de 
interposição fraudulenta. Isso significa que provavel-
mente não vamos recuperar o valor do direito, porque 
não conseguiremos cobrar. E isso é outra coisa séria 
que  temos de contornar. Ou seja, junto com uma frau-
de vem outra, porque essas empresas se constituem 
e têm sócios que, muitas vezes, não são os reais pro-
prietários, mas o que chamamos de laranjas, pesso-
as que não têm patrimônio algum. Essas empresas 
se constituem, única e exclusivamente, para burlar as 
regras e, depois, desaparecer do mercado.

Desde o segundo semestre do ano passado, a 
Receita dispõe de um programa que ataca maciçamen-
te as empresas que têm indícios de interposição frau-
dulenta. Já fizemos muitas declarações de inaptidão. 
Não dispomos dos números aqui, mas foram milhares 
de declarações. O que isso significa? A empresa fica 
impedida de operar como empresa, e o seu CNPJ é 
cassado. Estamos avançando nisso. Não é um proces-
so que terminou. É um processo contínuo. Obviamen-
te, vamos tentando limpar cada vez mais o mercado. 
Colocamos elementos de seleção, de análise de risco 
dos novos e das novas empresas que estão se consti-
tuindo. Já na constituição da empresa como operadora 
no comércio exterior, verificamos que tipo de empresa 
é essa, se não tem indício de ser interposta e se há 
pessoas atuando com ela.

No último ano, com base nesse enquadramen-
to, interposição fraudulenta, conseguimos apreender 
1.100 toneladas de alho, o que representa 2,3 milhões 
de reais. Isso ocorreu basicamente nas regiões de 
Pernambuco e de São Paulo.
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Não temos, simplesmente da legislação, base 
legal para prender o alho, ainda que não paguem o 
direito antidumping. Esse é o resultado do trabalho 
que temos feito.

Tenho alguns dados que mostram, a exemplo 
do que o colega disse, a participação das importa-
ções da China: em 2000, 14,98%; em 2001, 16,75%; 
em 2002, 39,43%, e este ano, 29,93%. Grande parte 
desse acréscimo da participação da China nas impor-
tações de alho se deve, com certeza, à indústria das 
liminares, porque o facilitou sobremaneira. Esse foi um 
ponto. O outro ponto foi a diminuição da participação 
da Argentina em razão de seus problemas econômi-
cos internos.

Essas são as informações preliminares que apre-
sento. Fico à disposição para quaisquer outras pergun-
tas que quiserem formular.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
– Sra. Presidenta, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Capi-
beribe) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
– Obrigado, Presidenta. Quero apenas informar que 
está presente no plenário o Sr. Nelson Vieira, da Asso-
ciação Nacional dos Produtores de Alho, que gostaria 
de fazer o uso da palavra. Acho que a sua participação 
viria a calhar neste momento, antes de passarmos às 
perguntas.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Capi-
beribe) – Com a palavra o Sr. Nelson Vieira, da Asso-
ciação Nacional dos Produtores de Alho.

O SR. NELSON VIEIRA – Sra. Presidenta, agra-
deço a V.Exa. e ao Deputado Celso Russomanno a 
oportunidade. 

Vou procurar contribuir, como a ANAPA tem sem-
pre feito, com os órgãos do Ministério na denúncia e 
na investigação dos processos de burla do Erário e 
de fiscalização.

O Presidente da ANAPA, Gilmar Dallamaria, pe-
diu-me que denunciasse ao Plenário a triangulação do 
alho chinês por meio de documentos relativos a alho 
vindo da Espanha. Trata-se de empresa de Recife, a 
BFF Comércio e Distribuição, Importação e Exportação 
Ltda. O seu CGC é 35613637/0001-38. Essa empresa 
tem feito a triangulação como se estivesse importando 
alho da Espanha, mas a sua origem é chinesa.

Há também uma empresa do Rio de Janeiro, a 
Arquimex Comércio e Importação Ltda. Vou pedir para 
que ele depois providencie por escrito e faça chegar 
à mão da Comissão. 

Obrigada, Deputada.
A  SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Capi-

beribe) – Concedo a palavra o autor do requerimento 

de realização desta audiência pública, Deputado Cel-
so Russomanno.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – 
Muito obrigado, Sra. Presidenta. Fiquei muito contente 
em ouvir os expositores. A informação que trouxeram 
a esta Comissão é importantíssima. E faço menção 
ao que foi dito pelo Dr. Grandino a respeito do porquê 
de tantas autoridades de diversos segmentos estarem 
presentes a esta audiência pública. Exatamente porque 
se não agirmos com uma força-tarefa, não consegui-
remos de fato nenhuma ação. 

Há de se considerar que não foi comentada a 
questão do consumidor final. De acordo com a legis-
lação em vigor, o Código de Defesa do Consumidor, o 
Estado tem de ser presente na vida do cidadão. Isso 
está muito claro no art. 4:

“Art. 4. A Política Nacional das Relações 
de Consumo tem por objetivo o atendimento 
das necessidades dos consumidores, o res-
peito a sua dignidade, saúde e segurança, a 
proteção dos seus interesses econômicos, a 
melhoria da sua qualidade de vida, bem como 
a transparência e harmonia nas relações de 
consumo, atendidos os seguintes princípios:

I – reconhecimento da vulnerabilidade do 
consumidor no mercado de consumo;

II – ação governamental no sentido de 
proteger efetivamente o consumidor:

 ..............................................................
c) pela presença do Estado no mercado 

de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços 

com padrões adequados de qualidade, segu-
rança, durabilidade e desempenho.”

Vale lembrar que são direitos básicos do consu-
midor a proteção à vida e à saúde e segurança contra 
os riscos provocados por prática de fornecimento de 
produtos e serviços considerados perigosos e noci-
vos à saúde.

Faço essa menção porque, a partir do momento 
que recebemos a denúncia sobre o alho, fiz uma solici-
tação, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, 
no sentido de que fosse comprado, para análise, alho 
nos principais segmentos do mercado. E, responden-
do à pergunta do Dr. João Grandino, esclareço que o 
alho foi comprado na Rede Eldorado, que pertence ao 
Grupo Pão de Açúcar, e na Rede Carrefour. 

Não sei se os expositores já receberam todos os 
documentos que juntamos, mas vai chegar às mãos 
dos senhores também um laudo do Instituto Biológico 
de São Paulo acerca das amostras de alho que foram 
compradas nesses grandes supermercados. Segun-
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do esse laudo, que cita os cupons fiscais da compra 
do produto, o alho não tem qualidade para consumo 
e contém a presença de microorganismos e fungos. 
Está aí o laudo para o conhecimento de S.Sas. Além 
de o consumidor estar comprando alho de qualidade 
inferior a que deveria estar sendo disponibilizada no 
mercado, há a questão dos produtores nacionais. 

De que maneira a Comissão de Defesa do Con-
sumidor pode ajudar as autoridades presentes a iden-
tificar os problemas? Em primeiro lugar, solicitaremos 
por escrito à Receita Federal que nos envie os docu-
mentos relativos às liminares. Evidentemente a Receita 
Federal tem esses documentos, porque toda vez que 
uma carga é autorizada sem o pagamento devido, há 
a juntada num processo administrativo na Receita Fe-
deral. Então, podemos identificar os juízes que estão 
emitindo essas liminares. 

Temos observado que toda vez que se trata de 
liminares de importação, por mais incrível que possa 
parecer, elas vêm de apenas 3 ou 4 juízes federais, 
sempre os mesmos. Uma coincidência, para não dizer 
outra coisa. Feita a identificação desses juízes, a Co-
missão vai convidá-los para virem dizer por que estão 
dando essas liminares. Caso  não compareçam, toma-
remos as devidas providências, junto às Corregedo-
rias do Judiciário para que respondam, porque o mal 
que eles estão fazendo à sociedade e ao País como 
um todo tem de ser identificado. Não podemos con-
tinuar achando que o Brasil é terra de ninguém, que 
aqui não tem autoridade ou que ela não é respeitada. 
Muito pelo contrário.

Nesse conceito, agrupa-se a questão da vigilân-
cia sanitária. Estive conversando com o Ministério da 
Agricultura, antes da audiência, sobre essa questão de 
a atuação da Vigilância Sanitária nos pontos de ven-
da ser de responsabilidade dos Estados. Precisamos 
da ação dos Ministérios da Agricultura e da Saúde, 
por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
para que as Secretarias tomem conhecimento do fato 
e passem efetivamente a fiscalizar a questão no ponto 
de venda, o supermercado.

Em relação à Polícia Federal, o inquérito era de 
interesse desta Comissão – e sou grato ao Dr. Jorge 
aqui presente. Evidentemente, existe uma questão 
ligada à Polícia Federal, identificada pela própria Re-
ceita Federal, quando as empresas são abertas em 
nome de laranjas. 

Temos de sair daqui, Sra. Presidenta, com uma 
força-tarefa organizada, para que possamos fazer al-
guma coisa de fato. A Comissão de Defesa do Con-
sumidor, prontamente, vai elaborar os ofícios e fazer 
a intermediação e as ligações necessárias para, por 
meio das associações aqui presentes, identificar quem 

são as pessoas que estão por trás disso. E, como sabe 
pessoal do segmento, elas são sempre as mesmas. 
Podem estar com empresas abertas em nome de la-
ranjas, mas são sempre as mesmas pessoas. 

É muito fácil as associações de produtores de 
alho identificarem e nos trazerem essas informações. 
Assim, a Comissão despachará os convites, a fim de 
ajudar.

Em relação ao CADE, o Dr. João foi muito claro. 
A Comissão de Defesa do Consumidor elaborará os 
convites. Trata-se de matéria que conheço profunda-
mente, é da minha especialidade. E vamos agir no 
sentido de identificar, nos pontos de venda, o alho cujo 
preço está muito baixo. Já temos vários cupons fiscais 
da compra de alho, e identificamos nessas compras 
preços muito baixos, que evidentemente distorcem a 
concorrência. Nesse agrupado de documentos, temos 
até algumas publicidades a respeito da venda de alho 
a granel: R$3,50 o quilo. Depois alguém pode dizer se 
esse preço está muito abaixo do mercado e se os pro-
dutores têm condições de vender alho a esse preço no 
mercado. Trata-se de publicidade do Carrefour. 

Identificamos essas questões e acionamos alguns 
postos da Vigilância Sanitária. Foi identificado alho com 
fungos em alguns supermercados, e o produto foi reti-
rado das gôndolas, mas isso não resolve o problema 
como um todo, na medida em que, como vimos, os 
números de importação de alho são absurdos, o que 
torna o produto difícil de ser controlado pelo Ministé-
rio da Agricultura, pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária e pela Receita Federal. 

De uma forma ou de outra, esta audiência só 
vem a acrescentar ao trabalho da Comissão no sen-
tido de efetivamente proteger não só o segmento do 
alho, mas outros segmentos atingidos no mercado. A 
propósito, ressalto que estamos para instalar a CPI 
da Laranja, solicitada em função do cartel que hoje 
controla a laranja não só no Brasil, mas nos Estados 
Unidos também. É a indústria nacional controla a la-
ranja nos Estados Unidos hoje. 

Temos  de identificar essas coisas para fazer com 
que este Brasil cresça com qualidade de vida acima de 
qualquer coisa – e esse produto está na nossa mesa. 
Somos todos nós os consumidores, aquele que vai ao 
supermercado e compra esse alho, que pode estar 
com fungos ou não ter qualidade exigida pelo Código 
de Defesa do Consumidor.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Janete Capi-

beribe) – Mesmo não sendo regimental, vou passar a 
palavra ao participante que a está solicitando, por 2 
ou 3 minutos. Logo em seguida, passaremos às con-
siderações finais da Mesa.
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O SR. FÁBIO FERNANDES – Boa-tarde a todos. 
Meu nome é Fábio Fernandes. Sou Chefe da Divisão 
de Classificação de Produtos Vegetais, do Ministério 
da Agricultura.

Gostaria apenas de fazer alguns esclarecimentos 
com relação ao padrão de identidade e qualidade. É de 
responsabilidade do Ministério fazer esses padrões de 
identidade e qualidade para classificação do alho. 

O padrão atual foi elaborado em 1992, tendo como 
base a Lei nº 6.305 e o Decreto nº 82.110. Em 2000, 
o Congresso Nacional aprovou nova lei revogando a 
nº 6.305. Refiro-me à Lei nº 9.972, que instituiu nova-
mente a classificação obrigatória dos produtos vege-
tais. Então, de 2000 para cá, pela legislação, estariam 
todos os padrões e todas as normas elaboradas na lei 
passada derrogados por essa nova legislação.

A Consultoria Jurídica do Ministério da Agricultura 
entendeu que os padrões, naquilo que não fere a nova 
legislação, são recepcionados por essa nova lei.

O Dr. Osni citou o item VII, que fala sobre embala-
gens. Os itens VI e o VII praticamente foram derrogados 
pela nova legislação, porque a Lei nº 9.972 e o seu de-
creto regulamentador não determinam ao Ministério da 
Agricultura competência para normatizar embalagens 
e volumes, quantidades de produtos. A competência do 
Ministério da Agricultura agora, de acordo com a nova 
legislação, está estatuída no art. 13 do Decreto 13.664, 
que diz que o Ministério estabelecerá regulamentos 
técnicos para cada produto vegetal, definindo padrão 
oficial de classificação com requisitos de identidade e 
qualidade intrínsecos e extrínsecos à amostragem, à 
marcação ou à rotulagem. Então, tirou da competên-
cia do Ministério definir o tipo de embalagem, como 
acontecia na legislação passada. Esses itens, apesar 
da portaria estar vigente, o Ministério não mais fisca-
liza em cima dessa obrigatoriedade estabelecida no 
Portaria 242, porque não tem mais competência. 

O Ministério apenas verifica junto aos estabele-
cimentos comerciais se o produto está atendendo ao 
padrão de identidade, à qualidade descrita ali. Então, 
no mercado interno, ele coleta amostra, faz a análi-
se e a classificação fiscal e verifica se o padrão está 
cumprido. Isso no produto que se encontra dentro de 
uma embalagem tipo esta, acondicionado, rotulado e 
identificado. Quanto àquele produto que está a granel, 
ele não tem como imputar responsabilidade, porque 
ali o consumidor já mascarou a qualidade do produ-
to, porque o manuseou. Então, o a granel fica difícil. 
O Ministério fiscaliza, sim, aquela caixa que não foi 
aberta, verifica se a qualidade está de acordo com a 
rotulagem. No caso da importação, todo o alho impor-
tado é inspecionado pelo Ministério da Agricultura e 
classificado de acordo com o padrão nacional ou, se 

vier do MERCOSUL, de acordo com a resolução do 
MERCOSUL, acertada entre os países.

 O alho que não se enquadrar dentro da norma, 
considerado fora do tipo ou abaixo do tipo, é obrigado 
a ser repassado ou rebeneficiado, para ser mais claro, 
para enquadramento do tipo. 

Então, todo alho que aqui entrou estava dentro 
dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 242, no 
caso do alho chinês, ou pela Resolução nº 9.894, no 
caso do alho da Argentina. Aquele que sobra do re-
passe é considerado produto desclassificado e des-
truído em um local de internalização na fronteira, não 
entra no País. 

Era este o esclarecimento que gostaria de dar aos 
senhores. O Sr. Osni afirmou que o Ministério estava 
deixando entrar no País produto com embalagem de 
redes, sem identificação ou alguma coisa assim.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Capibe-
ribe) – Concedo a palavra, por 3 minutos, ainda uma 
vez, ao autor do requerimento. Em seguida, os pales-
trantes farão suas considerações finais.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
– Quero fazer uma pergunta ao Dr. Fábio, em relação 
à exposição que ele fez. Já que a questão da embala-
gem não está mais afeta ao Ministério da Agricultura, 
a quem está neste momento? Ou fica um vácuo na 
legislação?

O SR. FÁBIO FERNANDES – Não tenho certeza, 
mas acredito que a parte de quantidade está ligada ao 
INMETRO. Quanto à questão da embalagem, há um 
vácuo, porque a Agricultura, a Saúde ou o INMETRO 
não normatizam essa parte. A Saúde normatiza o ma-
terial que está em contato com o produto.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – Só 
para complementar a resposta, o tipo de embalagem 
pode fazer com que o alho pereça com mais rapidez, 
pode acrescentar fungos ou alguma coisa assim. Não 
sou técnico na área, mas gostaria de uma resposta 
de V.Sa.

O SR. FÁBIO FERNANDES – Uma embalagem 
desse tipo – o produto é colocado em saco plástico 
hermeticamente fechado – pode vir a produzir fungo, 
porque o alho gera umidade e transpira constantemente. 
Podem ser produzidas colônias de fungos que causem 
problema ao alho. Quanto àquele de rede, penso que 
não há tanto problema, porque ali há transpiração, me-
lhor fluxo de ventilação. Não tenho certeza em relação 
a isso, não tenho conclusão de estudos.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
– Isso viria na contramão daquilo que a portaria estipu-
lava anteriormente. Ela determinava que o alho viesse 
dentro de saco plástico lacrado etc. e tal.
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O SR. FÁBIO FERNANDES – Não, desculpe-
me, Deputado. De acordo com a portaria, o alho, para 
comercialização no mercado interno, no atacado, de-
verá ser acondicionado em caixa de madeira ou saco 
de polipropileno. O saco de polipropileno deverá ser 
limpo, resistente e de boa aparência, com capacidade 
de 10 quilos. Para comercialização no varejo, o alho 
deverá ser acondicionado em embalagens confeccio-
nadas com material apropriado e atóxico, pelo menos 
com a face principal transparente e incolor, de modo 
a permitir a perfeita visualização do produto. 

Então, não havia nenhuma proibição quanto à 
rede, ao material. Tinha de ser apropriado e atóxico. 
O Ministério nunca normatizou a embalagem.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
– Obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Capi-
beribe) – Passamos às considerações finais. Se, em 
relação à fala do representante do Ministério da Agri-
cultura e do autor do requerimento, Deputado Celso 
Russomanno, surgiu alguma questão que possa ser 
esclarecida, solicito aos palestrantes que o façam. Os 
senhores terão de 2 a 3 minutos, cada um.

Iniciaremos com o Sr. José Maria dos Anjos.
O SR. JOSÉ MARIA DOS ANJOS – Na condi-

ção de representante do Ministério, gostaria de dizer 
que nós estamos trabalhando com o setor para tentar 
ajudar os produtores. Essa é a missão do Ministério da 
Agricultura. Estamos nos empenhando para isso. O que 
temos dito sempre é que o setor tem de se organizar, 
a cadeia tem de conversar para tentar acabar com os 
gargalos que estão prejudicando a produção. Temos 
todo interesse em ajudar o setor no que for necessá-
rio, tanto na parte de fiscalização – se  entrar alguma 
coisa fora dos padrões, nós estaremos fiscalizando; 
o Ministério está indo às fronteiras – quanto na parte 
de produção. Estamos dando apoio nesse sentido. Fi-
zemos um reajuste do preço mínimo, no Plano Safra 
2003/2004, de R$ 1,55 para R$ 1,76. Ou seja, aumen-
tamos o preço de referência para efeito de Empréstimo 
do Governo Federal – EGF. Estamos trabalhando, junto 
com todos os outros órgãos, na questão do antidum-
ping. Estamos preocupados com isso.

Nós nos colocamos à disposição de todos para 
ajudar naquilo que for possível. Vamos trabalhar dentro 
da cadeia para fortalecer o setor. 

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Capi-

beribe) – Com a palavra o Sr. Afonso Infurna Júnior, 
da ANVISA.

O SR. AFONSO INFURNA JÚNIOR – Não sei 
se vou quebrar um pouco o protocolo, mas ficou uma 
pendência técnica em relação ao hiato da embalagem. 

Está aqui um colega da área da gerência geral de ali-
mentos, que poderá abordar esse tema.

O SR. LUCAS DANTAS – Meu nome é Lucas 
Dantas. Sou Gerente de Ciência e Tecnologia de Ali-
mentos da ANVISA. Quero apenas fazer um esclareci-
mento, para que não pairem dúvidas sobre a questão 
que foi abordada pelo colega do Ministério da Agri-
cultura, quanto à normatização de embalagens que 
entram em contato com os alimentos.

De fato, a questão metrológica de especificação 
de embalagem está em uma outra instância – seriam 
o Ministério da Agricultura, como já foi dito antes, e o 
INMETRO. Mas, no que diz respeito aos parâmetros 
sanitários de embalagens que entram em contato com 
alimentos, realmente a competência é da ANVISA. 

Está no próprio site da ANVISA toda a legislação 
que dispõe sobre embalagem que entra em contato com 
alimentos: embalagem metálica, que tem regulamento 
técnico específico; embalagem de celulose, que tem 
regulamento técnico específico; embalagem plástica, 
que tem regulamento técnico específico, e assim por 
diante. Então, toda essa legislação está disponibilizada 
no site da ANVISA – www.anvisa.gov.br -, no link de 
alimentos. Lá os senhores vão encontrar os parâmetros 
aceitáveis para esse tipo de embalagem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Capi-
beribe) – Obrigada. 

Vamos ouvir a Sra. Clecy Maria Busato Lionço.
A SRA. CLECY BUSATO LIONÇO – Só para fi-

nalizar, enfatizo que a Receita Federal tem fiscalizado 
todas as importações de alho para verificar a questão 
da origem e também se estão sendo cumpridas as 
exigências legais. 

Continuaremos trabalhando com afinco para im-
pedir essas liminares, para cassá-las e também para 
punir as empresas fraudulentas que atrapalham o 
nosso mercado. 

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Capi-

beribe) – Com a palavra o Sr. João Grandino Rodas, 
do CADE.

O SR. JOÃO GRANDINO RODAS – Eu gostaria 
simplesmente de fazer uma observação final. Entre os 
expositores, notei a ausência da Secretaria de Direito 
Econômico, principalmente da Diretoria de Proteção 
do Consumidor – até fiz essa sugestão por telefone. 
Creio, porém, que a sua ausência não prejudicou em 
nada os trabalhos, porque o Deputado Celso Russo-
manno conhece tanto ou melhor do que eles a ques-
tão do consumidor. Entretanto, como se trata de órgão 
governamental que tem essa finalidade, talvez seja 
o caso de se remeter a eles o resultado da reunião 
– trata-se de mera sugestão -, porque, entre outros 
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aspectos, essas reuniões servem, de certa forma, de 
incentivo para que o órgão, quando for tratar de algu-
ma questão sobre o alho, já tenha essa lembrança. O 
alho não vai ser lembrado como um item entre outros 
mil, mas como o que motivou a discussão daquela 
reunião, numa tarde importante.

Portanto, talvez fosse o caso, como mera suges-
tão, de se encaminhar ao Diretor do DPDC as conclu-
sões, para que eles também fiquem de sobreaviso. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Ca-

piberibe) – Serão enviadas, sim. A reunião toda está 
sendo gravada.

Com a palavra o Sr. Jorge Maurício Mendes de 
Almeida, da Polícia Federal, representante do Dr. Pau-
lo Lacerda.

O SR. JORGE MAURÍCIO MENDES DE ALMEI-
DA – Embora a polícia atue já com a mercadoria inter-
nada, a zona primária fica com a Receita. 

A  Dra. Clecy comentou que a Polícia Federal pode 
ser muito útil no trabalho aqui desenvolvido – ou seja, 
na hora da atuação, quanto às empresas que atuam 
por intermédio de laranjas. Se a Polícia Federal tiver a 
relação dessas empresas que atuam no mercado de 
alho, que importam alho, poderemos fazer uma diligên-
cia para verificar – a Receita já faz isso; pode ser até 
um trabalho conjunto. Poderemos começar até mesmo 
a fazer apreensões de alhos, como já vem sendo feito 
sempre pela Receita Federal.

Por último, se possível, peço ao Presidente da 
ANAPA que mencione novamente o nome da empresa 
localizada no Rio de Janeiro, para que se possa abrir 
a investigação e começar a apurar o fato. 

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Capibe-

ribe) – Com a palavra o representante da Associação 
dos Produtores de Alho de Novo Horizonte, Bahia, Sr. 
Osni Martins de Almeida.

O SR. OSNI MARTINS DE ALMEIDA – Quero 
agradecer-lhes a oportunidade que nós, representantes 
da Associação dos Produtores de Alho de Novo Hori-
zonte, tivemos de expor o nosso problema. Estamos 
à disposição para o que for necessário, porque o que 
queremos é que possa ser resolvido esse problema e 
que o Brasil volte a crescer no que se refere ao alho. 

Em 1991, 80% do consumo do Brasil eram de 
alho nacional. A partir da entrada do alho da China, 
que começou em 1991, ele começou a diminuir, porque 
os produtores começaram a quebrar. Então, acredito 
que, com esse trabalho em conjunto que está sendo 
feito, o problema será resolvido. 

Agradeço, mais uma vez, ao Deputado Celso Rus-
somanno, que se empenhou nesse trabalho, e a todos 
os membros da Comissão e autoridades presentes. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Janete Capi-

beribe) – Não havendo mais quem queira fazer uso 
da palavra, declaro encerrada a presente reunião de 
audiência pública. Agradeço aos expositores e demais 
convidados. Antes, porém, informo aos senhores mem-
bros da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio 
Ambiente e Minorias que amanhã, dia 10 de setembro, 
quarta-feira, neste plenário, às 9h, teremos reunião de 
audiência pública com a presença do Exmo. Sr. José 
Alencar, Vice-Presidente da República, para debater 
sobre a idéia da revitalização e transposição do Rio 
São Francisco.

Está encerrada a presente reunião de audiência 
pública.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,  
MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

52ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 44ª Reunião (Extraordinária de Audiência 
Pública), realizada em 17 de setembro de 2003

Às onze horas e trinta e oito minutos do dia de-
zessete de setembro de dois mil e três, no Plenário 08, 
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência 
do Deputado Júlio Lopes, Vice-Presidente, reuniu-se a 
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 
Minorias em Reunião Ordinária de Audiência Pública 
para: “DISCUSSÃO SOBRE OS SEGUINTES PRO-
BLEMAS DAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO 
DE CRÉDITO: PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO 
E COBRANÇA DE TAXA DE JUROS, PAGAMENTO 
DE TAXAS PELO COMÉRCIO, LOCAÇÃO DOS TER-
MINAIS P.O.S, CONTRATOS DE ADESÃO FIRMADO 
COM SEUS CONSUMIDORES, QUAL(IS) OS RES-
PONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E RECOLHIMEN-
TO DE TRIBUTO DAS OPERADORAS NAS ESFERAS 
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL; E DISCUSSÃO 
SOBRE OS AUMENTOS ABUSIVOS DE TARIFAS 
BANCÁRIAS”. Como expositores, participaram os 
Senhores RICARDO MORISHITA WADA, Diretor do 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, 
representando o Senhor Daniel Krepel Goldberg, Se-
cretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça; 
CLARENCE JOSEPH HILLERMAN JÚNIOR, Chefe 
do Departamento de Normas do Sistema Financeiro, 
representando o Senhor Sérgio Darcy da Silva Alves, 
Diretor de Normas e Organização do Sistema Finan-
ceiro do Banco Central do Brasil; FERNANDO SCAL-
ZILLI, Presidente do ProConsumer; LUÍS FERNANDO 
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RIGATO VASCONCELLOS, Secretário-Adjunto, repre-
sentando o Senhor José Tavares de Araújo Júnior, Se-
cretário de Acompanhamento Econômico do Ministério 
da Fazenda; EDISON JOÃO COSTA, Diretor-Executi-
vo do ABN AMRO Administradoras de Crédito Ltda e 
Banco ABN AMRO REAL S/A; EDUARDO AUGUSTO 
KNEESE DE MELLO NETO, Diretor, representando o 
Senhor Hélio Lima Magalhães, Diretor-Presidente da 
AMERICAN EXPRESS DO Brasil Tempo e Cia; JAIR 
DELGADO SCALCO, Banco BRADESCO S/A, BBV 
Administradora de Cartões Ltda e BCN Consultoria, 
Administração de Bens, Serviços e Publicidade Ltda; 
CLÁUDIO TAKASHI YAMAGUTI, Banco CREDIBAN-
CO S/A e FININVEST Administradora de Cartões de 
Crédito Ltda; EDUARDO SOSA, Representando o Se-
nhor João Carlos Chede, Banco SAFRA S/A; MARCOS 
DO NASCIMENTO DE ALMEIDA, Bankboston Banco 
Múltiplo S/A; DOUGLAS MACEDO, Gerente-Executivo, 
Banco do Brasil Administradora de Cartões de Crédito; 
MILTON PAULO KRÜGER JÚNIOR, Caixa Econômica 
Federal; FERNANDO CHACON RUIZ, CREDICARD 
S/A Administradora de Cartões de Crédito; RENATO 
CAMPEDELLI TEIXEIRA DE CARVALHO, Banco 
CITIBANK S/A; JOSÉ REINALDO MOREIRA TOSI, 
HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo; ROSA MARIA 
CALABRIA, Representando o Senhor José Carlos 
Quintela Carvalho, ITAUCARD Financeira S/A e ITAÚ 
Personnalité Administradora de Cartões de Crédito 
Serviços LTDA; e MILTON LUÍS DO NASCIMENTO 
VALÉRIO, Banco SUDAMERIS Administradora de 
Cartões de Crédito. Registraram presença os Senhores 
Deputados Nelson Bornier, Júlio Lopes e Luiz Alber-
to, Vice-Presidentes, Anselmo, César Medeiros, João 
Alfredo, Luciano Zica, Paes Landim, Luiz Bittencourt, 
Casara, Celso Russomanno, Alex Canziani, Pastor 
Reinaldo, Janete Capiberibe, Júnior Betão e Renato 
Cozzolino – membros titulares; Leonardo Monteiro, 
Marcelo Guimarães, Max Rosenmann, Antônio Carlos 
Mendes Thame, Ronaldo Vasconcellos, Almir Moura, 
Dr. Rodolfo Pereira, Daniel Almeida e Edson Duarte 
– membros suplentes. Registrou presença na qualidade 
de não membro o Deputado Serafim Venzon. Deixaram 
de registrar presença os Senhores Deputados Fernan-
do Gabeira (encaminhou atestado médico justifican-
do sua ausência no período de 12 a 19 de setembro), 
Ann Pontes (encaminhou correspondência informando 
que no dia 17 de setembro estará participando do “I 
Seminário Nacional sobre Tráfico e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes” no Superior Tribunal de 
Justiça – Brasília –DF), José Borba, Sandro Matos, 
Ricarte de Freitas, Givaldo Carimbão, Miguel Arraes, 
Davi Alcolumbre e Sarney Filho. O Deputado Silas 
Brasileiro encaminhou correspondência comunicando 

que estará representando a Câmara dos Deputados 
na reunião da Organização Internacional do Café – 
OIC, nos dias 16, 17 e 18 de setembro, na cidade de 
Cartagena, Colômbia. Como convidados registraram 
presença os Senhores Rodrigo Badaró, Ricardo Aze-
vedo, Pedro Dallari e Flávio Campos, Advogados; Célia 
Fernandes, Gerente Regional CREDICARD; Simone, 
Agência Câmara; Archimedes, Marta e Carlos Alberto, 
Caixa Econômica Federal; Aldus Galletti, Banco ITAU; 
José Roberto da Silva, Banco SAFRA; Maria Pacheco, 
Joanna Marini e Edson Sardinha, Jornalista; Cristiano 
Nunes, Fotógrafo; Francisco e Neila, Banco do Brasil; 
Alvaro Sedlacen, HSBC; Tatiane Freire, Ministério da 
Justiça; Paulo Miranda Soares, Vice-Presidente FE-
COMBUSTÍVEIS; João Baumotte, Estudante; Carlos 
Alberto, Engenheiro; e Marcelo Escalante, Assessor 
do Ministério Público Federal. Dando início aos tra-
balhos o Presidente, Deputado Júlio Lopes, declarou 
aberta a reunião e esclareceu aos expositores os pro-
cedimentos regimentais a serem observados. Dando 
seqüência aos trabalhos convidou os expositores a 
tomarem assento à mesa, passando-lhes a palavra 
para proferirem suas palestras. Findas as exposições, 
fizeram uso da palavra, na qualidade de autores dos 
requerimentos que solicitaram a presente reunião, os 
Deputados Celso Russomanno e João Alfredo. Em 
seguida, o presidente passou a palavra, pela ordem 
de inscrição, ao Deputado Nelson Bornier. Concluídos 
os debates e não havendo mais quem desejasse fazer 
uso da palavra, o Presidente, Deputado Júlio Lopes, 
agradeceu a participação de todos e declarou encer-
rada a reunião às quatorze horas e cinco minutos. E 
para constar, eu, Aurenilton Araruna de Almeida, Se-
cretário, lavrei a presente ATA que, depois de lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Júlio Lopes, e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados, da qual farão parte inte-
grante as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Declaro aberta a presente reunião de audiência pú-
blica, que tem como objetivo discutir sobre os proble-
mas das administradoras de cartões de crédito: proce-
dimentos de operação e cobrança de taxas de juros; 
locação dos terminais POS. ; pagamento de taxas pelo 
comércio; contratos de adesão firmados com os con-
sumidores; quais os responsáveis pela fiscalização e 
recolhimento de tributos de operadoras nas esferas 
federal, estadual e municipa e o aumento abusivo de 
tarifas bancárias. 

Autores do requerimento: Deputados Celso Rus-
somanno e João Alfredo.

Convido para tomar assento à Mesa dos traba-
lhos os Srs. Fernando Scalzilli, Presidente da Procon-
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sumer; Ricardo Morishita Wada, do Ministério da Justi-
ça; Luís Fernando Rigato Vasconcellos, da Secretaria 
de Acompanhamento Econômico; Clarence Joseph 
Hillerman Júnior, do Banco Central do Brasil; e Milton 
Paulo Kruger Júnior, da Caixa Econômica Federal. 
Os demais se sentaram na primeira bancada. Encon-
tra-se presente também o Sr. Paulo Miranda Soares, 
Vice-Presidente da FECOMBUSTÍVEIS e Presidente 
do MINASPETRO.

Concederei, inicialmente, a palavra aos exposi-
tores por 10 minutos. Em seguida, farão uso da pala-
vra os Deputados Celso Russomanno e João Alfredo, 
que requereram a presente audiência pública. Depois 
poderão falar, por 3 minutos, os Parlamentares previa-
mente inscritos, sempre facultadas, em qualquer caso, 
a réplica e a tréplica. 

A lista de inscrição encontra-se à disposição 
dos Srs. Parlamentares, com os servidores desta Co-
missão.

Por requerimento, vamos conceder a palavra ao 
Sr. Edson João Costa, representante do ABN AMRO 
Administradoras de Crédito Ltda. e do Banco ABN 
AMRO Real S/A. 

Passaremos um pequeno vídeo, a pedido do Sr. 
Edson Costa, com o objetivo de dar explicações so-
bre o setor. 

Portanto, solicito aos Srs. Deputados que acei-
tem o pedido do convidado e deliberem nesse sentido, 
para que possamos dar ampla visão ao assunto. Em 
seguida, passaremos ao debate. Solicito que reduzam 
a luz do plenário.

O SR. EDSON JOÃO COSTA – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, membros da Comissão, bom-
dia. Sou Diretor-Executivo do ABN AMRO e do Banco 
ABN AMRO Real e também responsável pelas ativi-
dades de cartão de crédito. 

(Segue-se exibição de imagens.)

Nós, da ABECS, pedimos este momento inicial 
para fazer a apresentação da indústria de forma a tor-
ná-la mais ampla para todos, facilitando inclusive as 
perguntas e também para que não fiquem repetitivas 
as apresentações, porque as indústrias são muito si-
milares.

Para que os senhores tenham noção de como 
está o nosso mercado, o número de cartões de cré-
dito, em 2002, era de 40,8 milhões. Projetamos para 
2003 44 milhões de cartões. Já em relação a cartões 
de débito, outro meio de pagamento, em 2002 havia 
88 milhões; em 2003, 92 milhões. 

Cumpre destacar que os cartões de débito são 
os que mais crescem no nosso mercado, mesmo por-
que eles são parte de um processo de inclusão da 

população, até a de mais baixa renda, no sistema fi-
nanceiro. 

As transações de cartão de crédito, no ano pas-
sado, somaram 938 milhões, e projetamos 1,2 bilhões 
de transações para 2003. O número de transações com 
cartões de débito foi de 475 milhões em 2002, e estão 
projetados 650 milhões para 2003. 

O volume financeiro envolvido nesse número de 
transações, Sr. Presidente, é o seguinte: da ordem de 
69 bilhões de reais, no ano passado, para crédito, e de 
80 bilhões para 2003, conforme projetamos. O volume 
de débito, embora ainda pequeno, comparado ao de 
crédito, é o que mais cresce em termos de percentu-
al. Saímos  de 17 bilhões de reais, em 2002, para 26 
bilhões de reais projetados para 2003. 

Há também o volume de transações feitas em 
relação à moeda estrangeira. São transações de cida-
dãos brasileiros em visita ao exterior e de estrangeiros 
em visita ao Brasil. Quanto a estrangeiros em visita ao 
Brasil, projetamos para este ano, 2003, algo em tor-
no de 1,3 bilhões – e aí estamos falando de dólar; em 
relação a brasileiros em viagem ao exterior, cerca de 
2 bilhões de dólares. 

É importante destacar que todo esse tipo de tran-
sação é rastreado – no caso das transações feitas por 
esse meio de pagamento. É o único instrumento que 
nos possibilita saber quanto foi gasto de compra no 
exterior e quanto foi gasto pelos estrangeiros no Bra-
sil. Possibilita, inclusive, melhor acompanhamento por 
parte dos órgãos apropriados do Governo. 

A projeção de crescimento para o mercado, no 
ano, é da ordem de 20% para cartão de crédito e de 
80% para cartão de débito. 

Geramos hoje, entre credenciadores, emissores, 
processadoras e centrais de atendimento, 30 mil em-
pregos diretos e empregos indiretos, que estão relacio-
nados às fábricas do plástico do cartão, às empresas 
de gravação e impressão, mais os serviços de correio, 
contratados por essa indústria.

Como definimos o emissor, a entidade respon-
sável por emitir os cartões de crédito ou de débito ao 
cliente? Esses cartões podem estar ligados a limite de 
crédito, a conta corrente, a poupança ou a outros. 

O adquirente ou credenciador, que é a outra figura 
do mercado, é uma entidade jurídica responsável pelo 
credenciamento do lojista ou do comércio ao sistema 
de pagamentos de cartão através de determinada ban-
deira. No caso das bandeiras mais conhecidas, temos 
Visa, Mastercard, American Express. 

O que são bandeiras, nome mais empregado 
nos mercados? 

As bandeiras são representadas por marcas de 
aceitação. Essas marcas de aceitação são Visa, Mas-
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tercard, associações internacionais de bancos que 
garantem a interoperabilidade do sistema. Ou seja, 
todo sistema de compras é liquidado de alguma forma 
pelo trânsito das transações. Para que isso funcione 
de forma harmônica e sincronizada, essas bandeiras 
estabelecem quais são os padrões operativos que cada 
um dos membros emissores ou adquirentes credencia-
dores deve funcionar. Elas são marcas de aceitação. As 
mais conhecidas são Visa, Visa Electron, Mastercard, 
Maestro, no caso daquelas duas entidades. A Ame-
rican Express, por exemplo, possui um sistema todo 
integrado. Ela tanto emite cartões como também faz 
a aquisição ou a filiação dos estabelecimentos. Exis-
te também uma marca conhecida no nosso mercado, 
porém com reduzida participação, o Diners. Apenas a 
título de informação, há outras marcas de aceitação 
que não trabalham no Brasil, como Discovery, GCB, 
entre outras.

Para que possamos ter idéia do funcionamen-
to da transação de um cartão de crédito, fizemos um 
pequeno fluxo para demonstrar como ela funciona a 
partir do cliente portador. 

Um cliente portador de cartão de crédito vai a um 
cliente também dessa indústria, comércio e faz uma 
compra. O comércio, eletronicamente, consulta o cre-
denciador ou adquirente e manda a transação para o 
responsável pelo intercâmbio, que vai ao emissor do 
cartão e consulta se o cliente tem saldo ou limite de 
crédito. Imediatamente, essa transação é devolvida e 
o comércio autoriza a compra. 

Naquelas 3 partes de baixo, também temos a 
figura de empresas de processamento que podem ou 
não estar integradas a cada um desses agentes.

Outra informação importante, que inclusive faz 
parte do requerimento que os senhores nos enviaram,  
diz respeito ao funcionamento do fluxo financeiro no 
comércio. Temos aqui exemplo desse fluxo com uma 
taxa de desconto de 3%, com um intercâmbio de 1,1%, 
parte paga ao emissor. 

Como funciona isso? Para facilitar a compreen-
são do valor final que chega ao comércio, uma compra 
de R$ 100,00 vai para o emissor do cartão, que debita 
esse valor na conta do cliente. O emissor do cartão já 
retira para si R$ 1,1, relativo à taxa de intercâmbio que 
as empresas adquirentes ou credenciadoras pagam 
para a empresa emissora, em função do risco que ela 
assume por esse crédito. Dos R$ 100,00, restam R$ 
98,9. Esse valor é enviado ao credenciador ou ao ad-
quirente, que retira dele também a sua comissão, de 
R$ 1,9. No final da conta, o comércio recebe R$ 97,00 
de uma compra de R$ 100,00. Paralelamente, o emis-
sor de cartão, pelo uso da marca, paga às bandeiras 
internacionais uma comissão sobre os seus volumes 

transacionados. Essa comissão varia entre 0,047% 
e 0,08% sobre os volumes transacionados. É a taxa 
paga às bandeiras.

Cumpre ressaltar, embora não conste do slide, 
que sobre todos os recursos remetidos ao exterior inci-
dem 33% de Imposto de Renda, nos pagamentos que 
fazemos às bandeiras que nos licenciam lá fora.

Trago algumas definições básicas para que cons-
tem dos arquivos desta Comissão.

O cartão de crédito, como definimos, é meio de pa-
gamento eletrônico vinculado a um limite de crédito. 

O cartão de débito é meio de pagamento também 
eletrônico, mas se vincula a um saldo bancário de con-
ta corrente ou poupança e, agora mais recentemente, 
aos benefícios do INSS. 

Incluímos os benefícios do INSS porque, o fato 
de haver sido colocada uma bandeira de aceitação 
nos cartões de benefício deu uma capilaridade muito 
grande ao aposentado, a fim de que ele possa fazer 
suas compras em qualquer estabelecimento, sem 
qualquer ônus.

O cartão múltiplo – provavelmente muitos dos 
senhores já ouviram falar dele – combina as duas 
funcionalidades num mesmo plástico, mais a título de 
conveniência para o cliente.

Como funcionam as taxas no comércio? 
Talvez seja importante, nesse ponto, lembrar 

aquele exemplo de 3% de taxa, que é muito próprio e 
está dentro da média. As taxas no comércio são mui-
to similares às praticadas internacionalmente. Se a 
indústria de cartões e meios de pagamento tem hoje 
alinhamento, em termos de preço, de desconto e de 
taxa, é devido ao preço cobrado nos estabelecimentos. 
Nos países mais evoluídos, aqueles de economia mais 
estável, as taxas oscilam entre 2,5% e 4,5%. No nosso 
caso, a taxa média cobrada do comércio, de maneira 
geral, está em torno de 2,7%. Lembro que a taxa não 
é igual para todos. Ela é definida de acordo com o risco 
que cada ramo de atividade oferece.

Como é composta a taxa do comércio.
Os senhores nos perguntam sobre o aluguel do 

POS, que preferimos chamar de máquina eletrônica. 
POS quer dizer Point Of Sale. É uma palavra inglesa e 
geralmente não significa muita cosia para a audiência. 
Essa máquina tem o custo de equipamento e mais o 
suporte técnico. O  aluguel cobrado do comerciante 
se refere a esses 2 componentes. Adicionalmente, co-
bramos a taxa de desconto do comércio. O que está 
embutido nessa taxa? O custo de processamento, os 
custos operacionais e a garantia do recebimento. 

Um fato interessante na indústria de meio de pa-
gamento de cartão é que, uma vez vendido o produto 
e autorizada a transação pelo emissor, o comércio não 
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tem risco de devolução. Este é assumido pelo emissor 
do cartão de crédito. 

Quais são os principais custos para o portador 
de cartão? Anuidade, que é baseada em custos de 
processamento e custos operacionais – é paga pela 
grande maioria dos clientes, para não dizer por todos 
– e taxa de juros. Essa não incide sobre todos, mas 
apenas sobre os clientes usuários do crédito rotativo 
ou do crédito parcelado. 

A taxa de juros é composta da seguinte maneira: 
o custo dos fundos, que é o que pagamos ao inves-
tidor no mercado, para aplicar o dinheiro no banco; a 
taxa de risco; os impostos, principalmente PIS e CO-
FINS; o custo operacional; e a margem da instituição 
na operação de crédito.

Como funcionam as compras de estrangeiros 
no Brasil? O fluxo é exatamente aquele demonstrado 
num dos primeiros slides: o cliente vai ao comércio, 
que envia a consulta, que passa pelo responsável pelo 
intercâmbio e vai ao emissor do cartão. Autorizada a 
transação, a compra é feita. Todas as remessas finan-
ceiras relacionadas a essa questão são reguladas pela 
Circular nº 2.792, do Banco Central do Brasil. Então, 
essa parte está regularizada.

Quanto às compras de brasileiros no exterior, o 
fluxo é exatamente o mesmo, só que o comércio e o 
estabelecimento credenciador estão no exterior. Um 
cidadão brasileiro que faz uma compra qualquer lá fora 
ou um saque no caixa automático, vai ao comércio, que 
consulta o estabelecimento credenciador ou o adqui-
rente, que é local, é de lá. A transação vem até aqui. 
Havendo saldo ou limite, a compra é autorizada. 

É importante sublinhar que sobre todas essas 
transações de compras no exterior incidem 2% de IOF, 
que o usuário de cartão paga na fatura e que transferi-
mos para o órgão competente da Receita. O cartão de 
crédito funciona, nesse caso, como ferramenta de con-
trole da compra de cidadãos brasileiros no exterior. 

O número de cartão de crédito no mercado está 
dividido pelas marcas de aceitação. Temos também 
ene emissores e poderíamos fazer outras divisões. Em 
número de plásticos, 49% são Visa; 46%, Mastercard; 
3,6%, Amex. Em número de transações, 59%, Visa; 
38%, Mastercard; 2,4%, Amex. No volume total, que é 
o volume financeiro, tivemos em 2002, como mencio-
namos no começo, 69,3 bilhões: 53,4%, Visa; 39,6%, 
Mastercard; 7%, Amex. 

Há uma informação bastante interessante, que 
gostaríamos de compartilhar com os Srs. Deputados e 
com esta Comissão, porque é um problema que aflige 
não só a nossa indústria, mas também todo usuário. 

No ano passado, as perdas com fraude em car-
tões de crédito e de débito atingiram a marca de 364 

milhões de reais, sendo 112 milhões de reais através 
de cartões de débito e 252 milhões de reais através 
de cartões de crédito. 

Se compararmos o Brasil com o resto do mundo, 
o percentual sobre o  volume de compras e saques... 
Talvez faturamento não seja a palavra adequada, mas 
volume de compras e saques. No mundo, é de 0,09% 
o percentual de perdas com fraude; no Brasil, em torno 
de 0,40% sobre compras e saques. 

Esses são os valores mapeados pelas organiza-
ções. Não tenho dúvida de que muitos consumidores 
perdem recursos devido a fraude, mas não se manifes-
tam a esse respeito. Há um motivo muito especial: não 
temos uma legislação específica que trate desse tipo 
de crime de fraude. Por isso, estamos nos tornando o 
paraíso dos fraudadores. Esse número vem crescendo 
assustadoramente, com prejuízo para todos os elos 
da cadeia, principalmente o consumidor, que é alvo 
desta Comissão.

Com isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
termino a exposição. Ela é comum a todas as empresas 
de cartão. Por isso, sugerimos que fosse feita dessa 
forma para poupar o tempo dos senhores.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Pois, não, Deputado Celso Russomanno.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
– Para agilizar os trabalhos, até pela quantidade de 
expositores presentes, sugiro que a audiência seja feita 
da seguinte maneira: alguém falaria, como já ocorreu, 
pelos cartões de crédito, depois alguém falaria pelos 
bancos privados...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) – Já 
foi feito esse acordo. O Dr. Edson João Costa, do ABN 
AMRO, fez a palestra em nome dos bancos privados. 
Passaremos, então, a palavra aos representantes do 
Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Ministério da 
Justiça e depois aos requerentes desta audiência.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
– Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Concedo a palavra ao Sr. Luiz Fernando.

O SR. LUIZ FERNANDO RIGATO VASCONCE-
LOS – Em primeiro lugar, gostaria de agradecer-lhes, 
mais uma vez, pela oportunidade de comparecer a 
esta Casa para prestar esclarecimentos acerca de in-
dústrias acompanhadas ou analisadas pela Secretaria 
de Acompanhamento Econômico, em conjunto com o 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, 
do Ministério da Justiça.
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O Dr. Edson poupou-me de uma parte significativa 
da apresentação que eu havia preparado para expor 
nesta Comissão. 

Quero apresentar primeiro, brevemente, como 
temos estudado e analisado a indústria de cartões de 
maneira geral. 

Como pudemos observar pela apresentação do 
Dr. Edson, a indústria é composta de vários agentes 
econômicos. Há uma simetria de relacionamentos 
bastante diversificada. Há diversos jogadores que se 
apresentam uns aos outros de maneira diferente. É 
claro que isso traz algumas preocupações em rela-
ção à defesa do consumidor e, de certa maneira, da 
concorrência.

Vou fazer uma apresentação bastante breve, 
posto que a indústria foi brilhantemente apresentada 
pelo Dr. Edson. Falarei sobre algumas características 
das indústrias apontadas nessa direção. 

Observamos – não me lembro de ter visto dados 
sobre o mercado mundial – que a indústria é relativa-
mente concentrada em todo o mundo. Cabe perguntar, 
então, por que motivo esse fenômeno ocorre. Podemos 
apontar pelo menos alguns. Antes de mais nada, não 
quero dizer que concentração seja necessariamente 
um problema. É um fato da indústria, e há alguns mo-
tivos para que isso ocorra. 

Um dos principais motivos que ocorrem e que 
explicam a dinâmica dessa indústria é a existência de 
externalidade de rede. 

O que é externalidade de rede? A cada usuário 
que se acrescenta ao sistema, o valor daquela rede 
toda aumenta significativamente. A cada maquinazinha 
de determina bandeira que se instala ou a cada novo 
usuário, aumenta o valor daquele sistema. É assim em 
diversas indústrias da economia, como, por exemplo, 
a indústria de software, notadamente quando falamos 
de sistema operacional. Enfim, isso traz concentração 
estrutural à indústria. Não podemos dizer que seja ne-
cessariamente prejudicial. Só se consegue fazer essa 
afirmação diante de uma análise antitruste significati-
vamente mais bem elaborada.

O segundo ponto que  cito para explicar um pou-
co a dinâmica dessa indústria é a existência de eco-
nomias de escala. Não estamos falando de indústria 
que atende a volumes pouco significativos de usuários. 
Para que a indústria seja rentável, sua escala mínima 
viável precisa ser bastante elevada.

O terceiro ponto, do ponto de vista técnico, é a 
existência de economias de escopo. Ou seja, prover 
mais de um serviço simultaneamente é mais eficiente 
para a economia do que prover um serviço separada-
mente. Por exemplo, ao prover cartão de crédito e de 
débito, eventualmente há eficiência.

Tenho visto que o tema da Comissão é muito mais 
associado à defesa do consumidor. A preocupação é 
mais com o indivíduo afetado por determinadas con-
dutas e não de cunho geral, de bem-estar, embora não 
negue que a estrutura da indústria possa trazer certas 
preocupações de ordem antitruste também. 

Vou falar brevemente como a Secretaria de Acom-
panhamento tem lidado com as questões não só do 
cartão de crédito, mas do sistema financeiro de modo 
geral. 

O sistema financeiro passou a ter uma parte an-
titruste, depois de uma discussão, no fim do ano pas-
sado, que terminou com um parecer da AGU. Ou seja, 
quem analisa operações de fusão e concentração do 
setor no sistema financeiro, notadamente dos bancos 
comerciais, é o Banco Central. Nós não temos essa 
competência. Há um projeto de lei em andamento que 
prevê alterações que vão regrar essa relação. 

Mas estamos falando de outro tema. Temos pro-
curado acompanhar a indústria – o próprio nome da 
Secretaria não me permite agir de outra maneira -, 
observando pontos friccionais em que pode haver 
questões de ordem antitruste. Obviamente, o sistema 
de defesa da concorrência está sempre aberto a de-
núncias e provocações da sociedade ou de qualquer 
veículo para analisar as questões antitruste associadas 
ao segmento. É claro que o consumidor traz problemas 
de outra ordem.

Gostaria de terminar minha breve exposição fa-
lando sobre como o sistema de defesa da concorrência 
tem se preparado. Temos uma discussão em torno da 
reforma do sistema para torná-lo mais ágil, mais ope-
racional, para dar respostas mais rápidas às questões 
que lhe são impostas.

Temos bastantes expositores, mesmo que agru-
pados de maneira temática. Vamos deixar as partes 
mais polêmicas para os questionamentos dos Srs. 
Deputados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 

– Agradeço ao Sr. Luís Fernando Vasconcellos, Secre-
tário de Acompanhamento Econômico do Ministério da 
Fazenda, e passo a palavra ao Sr. Clarence Joseph 
Júnior, do Banco Central do Brasil. S.Sa. dispõe de 
10 minutos.

O SR. CLARENCE JOSEPH HILLERMAN JÚ-
NIOR – Boa-tarde a todos. Gostaria de agradecer à 
Mesa o convite feito ao Banco Central, em nome do 
Diretor Sérgio Darcy, que infelizmente não pôde com-
parecer por estar ausente do Banco durante esta se-
mana. 

Como o modelo já foi amplamente discutido e 
apresentado, vou fazer poucos comentários. 
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O modelo de cartão no Brasil tem-se modifica-
do ao longo dos últimos anos. Até cerca de 10 anos 
atrás todas as empresas administradoras de cartão 
exerciam duas funções: emissão do cartão e contato 
com as lojas. Com a chegada das bandeiras, houve 
migração de uma parcela dessas atividades para den-
tro das instituições financeiras.

O SR. DEPUTADO JOÃO ALFREDO – Desculpe-
me interrompê-lo, representante do Banco Central. 

Sr. Presidente, talvez seja importante esclarecer 
que esta audiência trata de 2 temas, que foram junta-
dos. Além da questão dos cartões  de crédito, objeto  
de requerimento do Deputado Celso Russomanno, há 
também o tema das tarifas bancárias. Só para alertar 
o representante do Banco Central de que essa temáti-
ca também será abordada na audiência. Desculpe-me 
por interrompê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Bem lembrado, Deputado João Alfredo. É impor-
tante.

O SR. CLARENCE JOSEPH HILLERMAN JUNIOR 
– A parte de tarifas será abordada mais adiante.

Com essa mudança de modelo no Brasil e com 
as instituições financeiras assumindo uma parcela das 
atividades das empresas administradoras, o Banco 
Central começou a se envolver um pouco mais nesse 
assunto. Muito embora as atividades que as instituições 
financeiras praticam ao emitir o cartão sejam basica-
mente as mesmas que praticam em outras atividades 
financeiras. Além de emitir o cartão, estão financian-
do, quando há opção por parte do usuário do cartão, 
e também exercendo atividade de cobrança. Como 
são atividades normais de instituições financeiras, o 
Banco Central tem entendido que essa atividade pra-
ticada pelas instituições financeiras nada mais é do 
que um produto que os bancos estão oferecendo a 
seus clientes.

Especificamente quanto à regulamentação dessa 
atividade no Banco Central, para as instituições finan-
ceiras, não tem ocorrido como tal. É um produto caro, 
reconhecemos isso, por 2 motivos. Os volumes financia-
dos são pequenos em relação às estatísticas mundiais, 
o volume de crédito no Brasil é baixo se comparado 
a padrões mundiais, e o financiado normalmente não 
oferece garantias para os financiamentos concedidos, 
apesar dos limites estabelecidos pelo emissor. 

É basicamente isso. O Banco Central vê o pro-
duto como mais um produto financeiro dos bancos e 
trata o cartão como tal.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 

– Nessa primeira parte, abordamos a questão do car-

tão de crédito. Depois, abordaremos as tarifas. V.Exa. 
está de acordo, Deputado João Alfredo?

O SR. DEPUTADO JOÃO ALFREDO – Não sei 
como vamos fazer, Sr. Presidente. Quando eu fizer 
minha intervenção, vou levantar esses aspectos, mas 
na resposta eles podem atender a isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) – 
Vamos ouvir agora o Sr. Milton Paulo Júnior, da Caixa 
Econômica Federal. S.Sa. dispõe de 10 minutos. 

O SR. MILTON PAULO KRÜGER JÚNIOR – Bom-
dia, Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorais, Sras. e Srs. 
Deputados, ilustríssimos representantes das empresas 
que operam com cartão de crédito e de órgãos de de-
fesa do consumidor e demais presentes.

Primeiro, queremos agradecer a oportunidade 
de estarmos nesta douta Comissão para prestar es-
clarecimentos acerca de um assunto relevante para a 
sociedade brasileira.

A respeito da indústria de cartões, assunto exten-
samente abordado pelos demais colegas, não gostaria 
de me estender, até pelo exíguo prazo de que dispomos. 
A Caixa Econômica Federal, no ano passado, enten-
dendo que o Banco Central tinha esse posicionamen-
to em relação ao cartão de crédito, resolveu lançar o 
produto efetivamente como emissor, mais um produto 
financeiro dentro do cartão. Lançamos esse produto 
em setembro do ano passado, sendo reconhecido pelo 
mercado como emissor de cartão de crédito das ban-
deiras Mastercard e Visa. 

Como foi abordado anteriormente, esse mercado 
está em grande expansão, há uma série de oportunida-
des de crescimento, ele gera  tecnologia e investimen-
tos para que esse produto consiga beneficiar todos os 
consumidores e clientes das instituições financeiras.

Em relação aos aspectos dos consumidores, dos 
nossos clientes, temos procurado, há bastante tempo, 
trabalhar em formas de controles específicos do trata-
mento oferecida pelas nossas redes de agências. Uma 
instituição financeira do porte da Caixa Econômica Fe-
deral necessita de mecanismos eficazes para que se 
possa controlar essa relação com o consumidor. 

Ao mesmo tempo, nos colocamos à disposição 
da Comissão, colaborando, espero eu, para estreitar o 
relacionamento com as instituições financeiras e seus 
consumidores. 

Também reiteramos a nossa permanente dispo-
sição para prestar os esclarecimentos que se julgarem 
necessários.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 

– Agradecemos ao Sr. Milton Paulo Júnior.
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Com a palavra o Sr. Ricardo Morishita Wada, do 
Ministério da Justiça.

O SR. RICARDO MORISHITA WADA – Bom dia a 
todos. Sr. Presidente, mais uma vez, quero agradecer o 
convite, a oportunidade de estarmos debatendo esses 
2 temas tão caros ao consumidor. Quero cumprimentar 
o Deputado Celso Russomanno pelo requerimento e 
o Deputado João Alfredo, que levanta um dos temas 
da mais alta relevância para o consumidor. Cumpri-
mento também os fornecedores, representantes de 
cartões e bancos.

A minha intervenção é bastante breve e bastante 
específica, é uma continuidade, pelo menos no que diz 
respeito aos cartões de crédito, da audiência anterior. 
Entendo necessário reiterar alguns pontos em relação 
aos cartões de crédito. De certa maneira, isso acaba 
sendo a repercussão de todo o Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor. 

Vale esclarecer que o Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor é composto pelo órgão federal, pelos 
órgãos estaduais e municipais – são 27 PROCONs 
estaduais, 600 PROCONs municipais – e também por 
entidades, entre as quais uma das mais relevantes é 
o MPCOM – Ministério Público do Consumidor. São 
270 promotores e procuradores da República espe-
cializados na área do consumidor. Temos também a 
representação de entidades civis. Uma entidade com 
papel relevante nessa área e que produziu um estudo 
muito importante é o IDEC. De tal maneira que o que 
vou citar aqui acaba sendo uma repetição do que, la-
mentavelmente, encontra-se nos cadastros de recla-
mações de todos os PROCONs do nosso Brasil.

O primeiro tópico na questão dos cartões de 
crédito, o que me parece algo bastante preocupante, 
senão extremamente lamentável, é a postura de en-
caminhar o cartão ao consumidor sem que ele tenha 
solicitado. Essa é uma prática que, em tese, diminuiu, 
mas ainda acontece. Curioso é que essa prática as-
sume uma nova modalidade. Hoje, encaminha-se ao 
consumidor o cartão do banco, aquele cartão que ele 
vai utilizar para saque, consulta de extrato de conta 
corrente, e junto com ele o cartão de crédito. Esse car-
tão de crédito deveria ser bloqueado, deveria ter todos 
os sistemas necessários para que de fato a vontade 
do consumidor pudesse prevalecer, mas, lamentavel-
mente, isso não vem acontecendo. 

Há casos em que o consumidor vai pagar a sua 
conta num restaurante, e a pessoa, ao invés de lançar 
como cartão de débito, acaba lançando como cartão 
de crédito, e automaticamente a conta acaba sendo 
acionada. Ou seja, estou diante de uma situação em 
que o consumidor não manifesta sua vontade, não tem 
a oportunidade, como lhe garante o Código de Defe-

sa do Consumidor há 13 anos, de fazer respeitar sua 
vontade e não ser obrigado a consumir e arcar com os 
custos de um produto ou serviço que não solicitou. 

Não bastasse esse episódio do desbloqueio au-
tomático, há a segunda conseqüência, que é, entre 
aspas, a “via-crúcis” do consumidor para cancelar o 
cartão. 

Então, a despeito de haver melhorado, temos uma 
nova modalidade da prática e uma situação mais gra-
ve, que é o desbloqueio automático desses   cartões.

O  segundo ponto que vale a pena frisar é até 
algo que me assusta, e que me assusta pela quali-
dade: os Serviços de Atendimento ao Consumidor. A 
despeito de contar com estrutura e haver investimento 
nessa área – reconhecemos isso – é importante dizer 
que a qualidade dos SACs começa a diminuir. Há re-
clamações sobre os órgãos de defesa do consumidor 
quanto à falta de informação precisa, de capacidade 
de orientação dos atendentes com relação a questões 
básicas, elementares, mínimas; por exemplo, infor-
mações sobre custos de financiamento, sobre os en-
cargos cobrados no financiamento, sobre critérios de 
sua composição. São informações elementares que o 
Código interpreta como um dever, uma obrigação de 
quem presta o serviço ou oferece o produto. Então, 
a reclamação é de que o direito do consumidor à in-
formação, quando contrata um financiamento, não é 
respeitado de maneira adequada pelos SACs. E qual 
o efeito disso? Obviamente, sobrecarrega os órgãos 
de defesa do consumidor. 

O Deputado Celso Russomanno tem acompa-
nhado isso muito proximamente. Estamos transfor-
mando os PROCONs, entre aspas, em “serviços de 
atendimento ao consumidor das empresas”. Porque, 
quando as empresas resolvem terceirizar suas ativi-
dades e diminuir seus custos, aí cai a qualidade e os 
consumidores têm de ir até os órgãos de defesa do 
consumidor, e agora não somente para reclamar, por-
que já estamos em uma situação tão grave que eles 
vão até lá, Sr. Presidente, simplesmente para serem 
informados. Está aqui o nosso Secretário-Adjunto de 
Acompanhamento, Dr. Luiz Fernando; estamos lidan-
do com um problema grave de simetria da informação, 
que é algo brutal nesse tipo de serviço. 

Vou reiterar novamente aquela posição anterior 
da falta de informação para ampliação do crédito. Ou 
seja, começam a massificar esse tipo de produto, co-
meçam a vendê-lo em quiosques, no meio de shopping 
centers; aliás, enviam a proposta diretamente para a 
casa do consumidor sem que este seja devidamente 
informado. Na medida em que essa oferta de crédito é 
ampliada, em que é massificada a utilização do cartão, 
isso atinge o consumidor que não tem as informações 
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adequadas para sua utilização; aliás, se precisar uti-
lizar esse crédito que lhe é oferecido, se tornará um 
consumidor inadimplente porque vai ficar sujeito ao pa-
gamento de taxas estratosféricas de juros entre 100% 
e 200% ao ano, dependendo do tipo de pesquisa e do 
critério. Ou seja, a ampliação dessa oferta de cartão 
de crédito agrava o problema da falta de informação 
sobre a ampliação desse sistema, o que pode resultar, 
sim, em um consumidor que precisa do crédito mas 
não tem informação certa e, daí, corre o risco de fazer 
a pior utilização possível do cartão. Ele não vai pagar 
nos 30 dias regulares; vai pagar o valor mínimo men-
sal e aí vai incorrer nas condições do financiamento 
dos valores restantes. Ele entra em um círculo vicioso 
e chega a uma situação mesmo de insolvência. 

Quero fazer novamente este registro, porque já 
o fiz em audiência anterior: é curioso que a amplia-
ção da oferta desse produto no Brasil seja feita em 
quiosques, em pontos de venda, sem qualquer tipo de 
orientação e respeito ao consumidor. É minimamente 
desejável que seja prestadas as mínimas informações 
ao consumidor, para ele saber o que está adquirindo. 
Como o representante do ABN disse, esse é, sim, um 
produto caro; o consumidor paga muito caro por essa 
utilização. Mas eis que começam a distribuir esses 
produtos a milhões de pessoas, e passa a haver uma 
massificação, um volume imenso de contratos, sem 
que sejam cumpridos adequadamente os critérios de 
comercialização. Nos Estados Unidos há consultores 
à disposição desse tipo consumidor. Por que o consu-
midor norte-americano seria mais bem protegido do 
que o consumidor brasileiro? Qual é a diferença? Pa-
rece-me que deveria ser o contrário, até por questões 
culturais e educacionais do nosso povo. Essa simetria, 
além de ser brutal, é também perversa. 

Outro dado que vale a pena discutir é absoluta-
mente espantoso, porque obrigam o consumidor a ir 
à Justiça para ter garantido o seu direito. Refiro-me 
ao descumprimento sistemático da Súmula nº 30, do 
Supremo. É absolutamente claro o assunto, não há 
mais discussões judiciais, mas as administradoras de 
cartões de crédito insistem em mandar o consumidor 
à Justiça. Por quê? Porque cobram cumulativamente 
a correção monetária, a comissão de permanência 
mais os juros mora tórios. É vergonhoso que o nosso 
consumidor tenha de ir à Justiça para garantir um di-
reito mínimo, elementar, de não ser abusado naquela 
relação com a administradora! 

Por último, em complemento àquela intervenção 
anterior que realizamos, quero me referir a cobranças 
indevidas. É espantoso o número de reclamações no 
PROCON/São Paulo, no PROCON/Bahia e de vários 
outros. A perversidade dessa relação é que, além de 

o consumidor ser cobrado por algo que ele não fez, 
essa cobrança indevida tem dois dados. Primeiro: quan-
do se descobre a cobrança indevida, naturalmente o 
consumidor que paga tem um direito mínimo de com-
pensação, previsto no art. 42, parágrafo único, que é 
a devolução em dobro. É vergonhoso que, administra-
tivamente, depois de 13 anos de vigência do Código 
do Defesa do Consumidor, não haja essa restituição 
aos consumidores. Para ele obter essa garantia que 
está no Código, não somente como uma norma obri-
gatória e impositiva, mas sobretudo como padrão éti-
co de conduta, padrão ético de relacionamento entre 
consumidores e fornecedores, tem de recorrer à Jus-
tiça para obter a sua reparação – uma reparação que 
a lei já lhe garante! É absolutamente vergonhoso que 
hoje em dia não tenhamos essa devolução automática 
ao consumidor. Até admitimos como possível, dada a 
alta complexidade das negociações, das operações 
de crédito, o lançamento indevido. Isso até certo pon-
to é admissível. O que não é admissível é a ausência 
de um procedimento; ou seja, esse consumidor que 
foi cobrado indevidamente, que pagou aquela conta, 
inclusive para ter o direito de discutir a questão, deve 
ter seu dinheiro restituído em dobro, como prevê a lei. 
Não como aproveitamento, mas como compensação 
mínima pelo transtorno que ele teve. 

O segundo exemplo, que é o mais complicado 
de todos, é o daquele consumidor que, além de ser 
cobrado indevidamente, tem o seu nome lançado nos 
cadastros de proteção de crédito. Aí ele entra em uma 
via-crúcis para obter sua reparação, para tirar seu nome 
da lista dos maus pagadores.

Também quero abordar rapidamente a questão 
das tarifas bancárias. Parece-me que temos uma outra 
abordagem. Primeiro, é elementar dizer que todo cida-
dão precisa utilizar o banco. Isso é essencial. É pelo 
banco que ele paga contas, recebe salários, paga im-
postos. O que é muito claro é que essa intermediação 
do dinheiro do consumidor custa muito caro. Repito: o 
consumidor paga muito caro por isso. E está pagando 
muito mais caro – e podemos demarcar isso histori-
camente pelas pesquisas do PROCON/São Paulo, do 
IDEC – desde a Resolução nº 2.303, de 25 de julho 
de 1996, editada pelo Conselho Monetário Nacional, 
quando se tornou possível a cobrança de várias tari-
fas. E aqui temos o primeiro problema: a regra para 
a cobrança desse serviço é de que, inicialmente, ele 
seja informado com 30 dias de antecedência. E aí vem 
a pergunta: como ele é informado? No início dizia-se 
que seriam afixadas notificações nas portas das agên-
cias bancárias, com a tabela das tarifas bancárias. O 
que foi lamentável é que apenas isso demorou quase 
2 anos para ser cumprido. E ainda hoje enfrentamos 
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problemas no que diz respeito à afixação dessas in-
formações nas portas das agências bancárias, para 
melhor orientar o consumidor.

Resta a segunda peguenta. Está aqui o Depu-
tado Celso Russomanno. O consumidor é suficiente-
mente informado a respeito dessa afixação? Por que 
ele não é informado com antecedência? Por que ele 
não recebe uma orientação adequada em relação a 
esses preços? 

Aí vem a segunda situação: as pesquisas já regis-
tradas. Vou falar de pesquisas que já são públicas, de 
2001 e 2002, sobre tarifas bancárias. O que chamou 
a atenção na pesquisa de 2001 foram as grandes dife-
renças nas diversas tarifas bancárias. Essa pesquisa 
era feita semestralmente pelo PROCON, em março e 
setembro. Apenas em março há uma disparidade de 
cobrança de tarifas, pasmem os senhores, de 940%; 
em setembro, de 504%. Ao vermos tarifas tão díspares, 
pensamos no óbvio: os órgãos de defesa do consumi-
dor têm de orientar os consumidores para que pesqui-
sem e escolham o melhor banco, o melhor prestador. 
Guardem essa questão. Em 2002 foram analisados 41 
produtos e serviços. Novamente foi apresentada uma  
diferença entre produtos e serviços de 504%. Vou citar 
um exemplo: a renovação de cadastro, efetuada todos 
anos depois de aberta uma conta. Pois bem, não raro, 
logo depois de aberta a conta, em duas semanas, um 
mês, o banco pede novamente que seja renovado o 
cadastro do cliente. Nessa hipótese, há diferenças de 
até 504,44%. Em caso de reemissão de cartão, há di-
ferenças que chegam a 291,30%.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – 
Sr. Ricardo, um aparte. O meu cadastro no Banco do 
Brasil é renovado anualmente, e há 9 anos que tenho 
conta aqui no Banco do Brasil. Até hoje consta o meu 
primeiro endereço. A renovação é só mesmo para a 
cobrança de taxa.

O SR. RICARDO MORISHITA WADA – Con-
cluindo, Sr. Presidente, quero chamar a atenção para 
o seguinte dado. Com disparidades tão grandes como 
essas, remendamos ao consumidor que pesquise os 
preços. E tocamos em um ponto nevrálgico da situa-
ção: como o consumidor conseguirá pesquisar preços 
em meio a uma nomenclatura absolutamente diversa? 
Como ele vai conseguir comparar preços de serviços 
que têm nomes diferentes? Os bancos criam dificuldade 
de acesso do consumidor a esse tipo de comparação. 
Segundo, ele já comparou os preços; e agora, o que 
ele pode fazer? Há, entre aspas, a chamada “portabi-
lidade”? Será que o consumidor consegue mudar de 
banco e a vida dele continuar a mesma, mesmo quan-
do sabemos que, lamentavelmente, existe a prática de 
se rejeitar cheques de consumidores com menos de 

um ano de conta aberta? Como é fica a “portabilidade” 
desse consumidor? Parece-me que nessa questão de 
tarifas seria bastante interessante avaliar algo nesse 
sentido. Uma iniciativa está sendo tomada em relação 
a essa, digamos, portabilidade. Recebemos da Secre-
taria de Política Econômica do Ministério da Fazenda 
uma grande contribuição, que é a Resolução nº 2.808, 
do Banco Central, que obriga os bancos a fornecerem 
aos consumidores as informações de todas transações 
efetuadas em determinado período de tempo. É aquela 
informação que diz que aquele consumidor, com 10 
anos de banco, não é caloteiro e, portanto, pode ser 
aceito por outro banco nas mesmas condições. Mas é 
algo que, curiosamente, não é divulgado; fica esqueci-
do. Estamos elaborando um estudo, uma nota técnica 
a todo sistema.

É absolutamente imprescindível que haja uma 
força-tarefa da Secretaria de Direito Econômico, da 
Secretaria de Acompanhamento Econômico, do Ban-
co Central para que, de fato, esses temas possam ser 
melhor encaminhados. 

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 

– Obrigado, Ricardo Morishita Wada, do Ministério 
da Justiça.

Com a palavra o Sr. Fernando Scalzilli, Presidente 
da Pro-Consumer. 

O SR. FERNANDO SCALZILLI – Agradeço o 
convite. 

Vou falar um pouco sobre tarifas bancárias. Vou 
retroceder no tempo, até 6 de agosto de 1999: maté-
ria colhida na NET Estado fala em lucros excepcionais 
dos bancos, tendo alcançado, segundo a Consultoria 
Austin Assis, de 30% a 35% ao ano sobre o patrimô-
nio, mais do que o dobro da média histórica, que era 
de 15%. A explicação fornecida para que tenha havido 
tanto lucro envolve cobrança de juros elevadíssimos, 
receita crescente dos serviços, o que nos interessa, 
e, em alguns casos, os efeitos positivos da desvalori-
zação cambial. Sem dúvida nenhuma contribuíram os 
juros altos recebidos nas aplicações de títulos públi-
cos, assim como os juros estratosféricos cobrados nas 
operações de crédito, em especial crédito ao consu-
midor e empréstimos pessoais. As receitas brutas das 
operações de crédito no semestre cresceram 83%, no 
Grupo Bradesco, e 29% no Banco Itaú. 

Em notícia publicada no Jornal do Brasil, edição 
de 21 de novembro de 2001, lê-se que os maiores 
beneficiários do Plano Real são os bancos, que co-
lheram 21 bilhões de reais em lucros. Comenta ainda 
a matéria que boa parte dos lucros dos bancos pode 
ser justificada pelo spread, já que o ganho bruto dos 
bancos com financiamentos para empresas é de 30%, 
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sendo de 63% no caso de pessoas físicas. Na mesma 
matéria comenta-se que outro fator que tem contribuído 
para o aumento dos ganhos dos bancos é a cobrança 
de tarifas de serviços prestados. 

Depois que a estabilização da economia colocou 
por terra a ciranda financeira promovida pela inflação, 
os bancos passaram a ganhar com eficiência, traduza-
se, os preços das tarifas bancárias. De acordo com os 
analistas Lopes Filho e Joel Santana, 90% dos custos 
do Banco Itaú foram cobertos pelas tarifas bancárias 
em 2001. 

Em matéria publicada no Valor Econômico, em 
22 de fevereiro de 2002, o Diretor da Austin Assis co-
menta o crescimento de 20% da carteira de crédito no 
ano de 2001, um decréscimo da inadimplência – este 
é outro fator importante – e ganhos  com a desvalori-
zação cambial e as altas taxas de juros, além do cres-
cimento moderado das receitas de serviços em 11%. 
O que, como sempre, ocasionou lucros recordes para 
as diversas instituições financeiras. 

Na mesma data a Gazeta Mercantil comenta que 
os bancos têm um ano de vacas gordas. 

Em 27 de fevereiro de 2002, após consolidados 
os balanços dos bancos com relação a 2001, é anun-
ciado um aumento nos lucros com relação a 2000 na 
base de 54% – matéria do Jornal do Commercio, do 
Rio de Janeiro. 

Em matéria publicada na Gazeta Mercantil, em 
6 de março de 2002, fica clara a participação das tari-
fas bancárias nos grandes bancos, como Bradesco e 
Itaú, cada um com 12 milhões de correntistas, já que 
tal receita é mais do que suficiente para cobrir a folha 
de pagamento dessas instituições.

Os bancos são campeões também na obtenção 
de lucros sobre aqueles que têm mais problemas. Ma-
téria publicada em 22 de junho de 2002 no Panorama 
Brasil, intitulada “Bancos lucram com os borrachudos”, 
diz que só com a emissão de cheques sem fundos por 
correntistas os bancos arrecadaram, no primeiro qua-
drimestre de 2002, 220 milhões de reais. Sendo que há 
uma previsão, na mesma data, em caso de reabilitação 
desses correntistas, de mais 227 milhões de reais. 

Em 4 de outubro de 2002 o jornal Valor Econô-
mico publica matéria denominada FEBRABAN debate 
com PT mudança legais para reduzir spread bancários. 
Onde se colheu dados que dão a dimensão das tarifas 
nas receitas dos bancos. Hoje receitas das tarifas já 
supera o total dos gastos com folha salarial. No caso 
do Itaú as tarifas representam 120% da folha e no do 
UNIBANCO, 140%, portanto crescentes. As receitas 
com serviços com cobrança de talões de cheques e 
tarifas em contas correntes subiram de 5,2% do total 
da receita em 1993 para 11,7% em 2001. 

Alguns dias após, em matéria da Gazeta Mercan-
til, intitulada Os ganhos no período da inflação baixa, 
é explicado o porquê da velocidade da cobrança de 
taxas. Com o fim da inflação alta, os bancos perderam 
a receita que consistia na aplicação dos depósitos em 
conta no overnight e tiveram que buscar alternativas 
para suprir os 15 bilhões de reais anuais que eram 
gerados pela inflação praticamente sem custo. Sem 
poder contar com o crescimento contínuo da receita do 
crédito, a alternativa encontrada pelos bancos foi taxar 
serviços que antes eram oferecidos de graça. 

Bancos têm lucros gigantescos em 2002, é tí-
tulo da matéria publicada na Folha On Line, em 8 de 
março de 2003, onde é comentado que os balanços 
divulgados pelos bancos demonstram lucros jamais 
vistos até então. Matéria publicada no jornal O Globo, 
em 4 de junho de 2003, explica que parcela dos lucros 
dos bancos em empréstimos bancários aumentou de 
forma significativa nos últimos 3 anos. Segundo o mais 
recente estudo do Banco Central sobre crédito, o lucro 
líquido dos bancos correspondia a 28,07% do spread 
em setembro de 1999 e subiu para 40% em agosto 
de 2002. Conforme a mesma matéria, as tarifas ban-
cárias cobrem as despesas com folha de pagamento 
e instalações. Os balanços referentes ao primeiro se-
mestre de 2003 confirmam o crescimento dos lucros 
dos bancos. 

Estudos realizados pela Pro-Consumer – Asso-
ciação dos Direitos Financeiros do Consumidor, em 4 
dos principais bancos brasileiros, apontam o aumento 
do valor cobrado com taxa de serviço, comparando-se 
o ano de 2002 com o primeiro semestre de 2003, in-
dicam, no caso do Banco do Brasil, 76/% de aumento 
em alguns produtos. Saliente-se que o crescimento das 
tarifas continua no terceiro trimestre de 2003, conforme 
o site do Banco Central do Brasil. 

Nossas conclusões. O crescente aumento de ta-
rifas e spreads bancários pode ser creditado à combi-
nação de fatores que impedem uma real disputa pela 
grande massa de consumidores de serviços bancários 
entre as principais instituições financeiras no Brasil. 
Entre esses fatores pode-se destacar a escolha do 
banco para contas bancárias de grande massa de 
trabalhadores/consumidores. O empregador elegerá 
a instituição financeira pela qual vai ser pago o salá-
rio de seu empregado. Ora, qual o poder de barganha 
que terá aquele consumidor perante seu fornecedor 
de serviços bancários? Nenhum. 

Outro fator que anula a capacidade de uma con-
corrência na captação de clientes e, portanto, de pre-
ços entre diferentes instituições financeiras é a obri-
gatoriedade de incluir no talonário de cheques a data 
da abertura da conta corrente naquele banco. Como 
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um cliente poderá migrar de um banco para outro se o 
mercado só aceita cheques cuja data de abertura da 
conta tenha no mínimo 6 meses?

Outro fator determinante é a pequena quantidade 
de bancos de âmbito nacional, fato que impede uma 
real concorrência entre diferentes instituições finan-
ceiras. Esse oligopólio já foi apontado como razão das 
altas taxas de juros no País em estudo do FMI, citado 
pelo jornal O Globo. 

Outro fator é a política protecionista do Banco 
Central para com as instituições financeiras, jamais 
questionando as alegações dos bancos para a manu-
tenção da cobrança de altas taxas de serviços e spre-
ads bancários. Aí podemos citar o problema da sempre 
alegada inadimplência. Ela  representa o triplo do valor 
real, já que o valor lançado como inadimplência é cal-
culado sobre o lucro previsto pelo banco e não sobre 
o valor realmente despendido com o cliente. 

Também pesa o desinteresse do Governo Fe-
deral em fomentar a concorrência por meio da redu-
ção da taxa de juros e de serviços cobrados através 
das instituições oficiais como Banco do Brasil e Caixa 
Econômica Federal. 

Por derradeiro, há o impedimento a empresas 
não-financeiras de realizar empréstimos a terceiros, 
com contumácia ou cobrando juros acima dos legais, 
o que impossibilita a real concorrência do mercado fi-
nanceiro com o não-financeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Obrigado pelas palavras, Sr. Fernando Scalzilli, Pre-
sidente da Pro-Consumer. 

Ouviremos agora os Deputados autores dos re-
querimentos desta audiência pública. 

Com a palavra o Deputado Celso Russomanno.
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – Sr. 

Presidente, senhoras e senhores expositores, colegas 
Deputados, demais presentes, esta é uma questão 
muito séria. Pelo o que foi aqui exposto, parece-me 
que existe uma casta privilegiada da sociedade, re-
presentada pelos bancos, em prejuízo dos demais 
segmentos sociais, em todos os sentidos. 

Começo dizendo que as taxas bancárias não 
são informadas ao público, como bem ressaltou o Sr. 
Ricardo Morishita. Podemos visitar agências espalha-
das pelo Brasil – com representantes da Comissão de 
Defesa do Consumidor, da Secretaria de Direito Eco-
nômico, do Banco Central e do DPDC – para mostrar 
que muitas delas não têm afixado em seus estabele-
cimentos tabelas das taxas cobradas. E o que é mais 
importante: o consumidor deveria receber, em todas as 
correspondências enviadas pelo banco, informações 
sobre as taxas que ele está pagando. 

Não vou dizer que 100% deles não agem dessa 
forma. Alguns bancos estabelecem a seguinte con-
dição: quanto mais o consumidor usar os serviços 
do banco menores serão as taxas. Então, ele recebe 
informações sobre isso – “como você não fez aplica-
ção, seguro, aposentadoria privada, vai pagar taxa”. 
Há também aquela condicionante muito conhecida: 
“Quer renovar seu cheque especial? Então, tem de 
fazer uma aplicaçãozinha, um seguro de vida ou da 
casa” – o que corresponde a venda casada, condicio-
nada, coisa proibida por lei. 

Quanto à questão dos cheques, realizamos uma 
audiência pública, e só os representantes de postos 
de gasolina de São Paulo – ao todo são 5 mil postos 
-, trouxeram mais de 1 milhão de cheques sem fundo. 
Colocamos tudo isso empilhado, um pacote em cima do 
outro. Isso mostra que os próprios bancos não têm in-
teresse em que seus cheques tenham credibilidade. 

Vejam os dados: pessoas com apenas um re-
gistro de CPF. Temos aqui o campeão de emissão de 
cheques sem fundo: 1.884; 2º colocado: 1.390; 3º colo-
cado: 1.322; 4º colocado: 1.187. E por aí vai. Pessoas 
com mais de 1 talão de cheque emitidos sem provisão 
de fundos: 751.139. E, ao analisar cada um desses 
casos, muitas vezes verificamos que o cidadão sai de 
um banco e vai para outro, apesar de seu nome cons-
tar do cadastro de emissões de cheques sem fundo 
e estar proibido de abrir conta em outra instituição fi-
nanceira. Essa pessoa pode até manter conta naquele 
banco, mas desde que não receba talão de cheques. 
Entretanto, ela continua a receber talão de cheques, 
e o Banco Central não fiscaliza. 

De fato, senhores, o que foi dito aqui é uma gran-
de verdade: o Banco Central protege as instituições 
financeiras. A quantidade de reclamações é grande. 
E o Banco Central tem conhecimento disso. E por 
que então não faz nada? Ou será que regular essa 
relação de consumo não faz parte das atribuições do 
Banco Central? Claro que sim. É para isso que existe 
o Banco Central: para regular a atuação do mercado 
financeiro. O Banco  Central existe exatamente para 
regular a situação do mercado financeiro, a colocação 
dos bancos nesse mercado e suas operações, mas 
isso não é feito, porque no Brasil a instituição do che-
que – perdoem-me o uso da palavra – é a coisa mais 
avacalhada que já vi em minha vida! Um cidadão para 
conseguir emitir um cheque num supermercado pas-
sa pelo constrangimento de ficar aguardando por 10 
a 15 minutos, diante do caixa, para que seu cheque 
seja ou não aprovado. No caso de ele ter um cadas-
tro para poder emiti-lo, aí evidentemente ele utiliza o 
cartão de crédito, que hoje é a forma mais rápida de 
se fazer compras, ou em dinheiro vivo, porque a insti-
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tuição cheque, ao que parece, os próprios bancos não 
preservam ou não querem preservar. 

Não dá para entender. Sinceramente não dá para 
entender por que os bancos agem dessa forma. Talvez 
tenhamos uma interpretação, que é a seguinte. Quanto 
custa a devolução de um cheque? Se um consumidor 
de baixa renda tem uma conta bancária e passou um 
cheque de 40 reais sem provisão de fundos, a taxa mé-
dia varia de 15 a 20 reais pela devolução do cheque. 
Quando ele depositou os 40 reais para pagar aquele 
cheque no segundo depósito, o banco já sacou os pri-
meiros 20, ou seja, a taxa, e ele tem apenas 25 reais; 
está devedor e o banco vai devolver de novo o cheque 
do cidadão. Então, parece que essa indústria de che-
que sem fundos interessa mesmo aos bancos, porque 
são taxas sobre taxas. Aí está colocada a lucratividade 
dos bancos pelo Dr. Fernando! É uma situação triste. 
E volto a dizer que é uma casta da sociedade que age 
em prejuízo de todos os outros segmentos. 

Na semana passada, trouxemos aqui uma rede 
de postos de gasolina formada por 25 postos; hoje 
são 15 em São Paulo. Trata-se da rede Lava Bem, que 
está sendo executada por 2 bancos porque recebeu 
cheques, inclusive desses bancos, para pagamento 
da gasolina. Os cheques voltaram sem provisão de 
fundos. Como o posto descontou esses cheques an-
tecipadamente, porque tem 6 dias para pagar a gaso-
lina, evidentemente ele ficou devendo para o banco. 
Como ele não conseguiu receber toda a quantia, está 
em falência. 

Agora pergunto aos bancos se, com toda essa 
lucratividade, vão ajudar essa empresa que está fa-
lindo, que está sendo excetuada pelos bancos. Será 
que vão ajudá-la a sobreviver? Não vão, não. Repito: 
é uma casta agindo em prejuízo de toda a sociedade. 
E, mesmo baixando a taxa SELIC, continuaremos a 
assistir a essas práticas.

Informação ao consumidor? Imagina! Tentem li-
gar para uma agência bancária e perguntar a um fun-
cionário quais as taxas que estão sendo cobradas e 
da dificuldade de se abrir uma outra conta, porque é 
opção do consumidor fazer a mudança da sua conta 
bancária para outro lugar. Além da dificuldade de não 
aceitarem com pouco tempo de vida bancária, ele 
ainda vai pagar taxas para abertura de crédito e para 
uma série de outras coisas; ou seja, o consumidor está 
fadado a uma situação para a qual não há saída: ou 
é aquilo ou é aquilo.

Outra questão: a concorrência predatória entre 
os bancos. Quem tem empresa, como eu tenho, já re-
cebeu a visita de 10, 15 gerentes oferecendo mundos 
e fundos para que a gente abra uma conta na agência 
deles. Fechar conta?! Nem pensar! Porque os geren-

tes têm de cumprir metas, que vão desde abertura de 
contas, vendas de seguros, financiamentos até cartões 
de crédito, que, como disse o representante do Ban-
co Central, é mais um produto que é condicionado ao 
consumidor com a venda casada, obrigatória. O ban-
co diz que só renova o cheque especial do cliente se 
ele fazer um seguro ou uma aplicação, por exemplo. 
Enfim, há sempre uma condicionante. Essa é a reali-
dade da situação.

Quando entramos na questão dos contratos, 
prestação de serviços, vamos ver o seguinte: con-
tratos na mão do consumidor?! Isso é proibido. Esta 
semana comprei o carro de um amigo que estava em 
dificuldades; e, para salvá-lo, porque estava atrasado 
com as prestações do veículo, paguei duas presta-
ções atrasadas, adquiri o carro e fiz o pedido da troca 
do financiamento do seu nome para o meu nome. O 
banco, o ABN, sabia que era eu e estava fazendo um 
atendimento especial de mandar o contrato para mim 
para que eu o assinasse. Dr. Ricardo, que contrato? 
Qual o quê! Só me veio uma ficha dizendo que eu es-
tava ciente do contrato registrado no cartório de do-
cumentos lá de São Paulo. E aí sou obrigado, já que 
conheço a legislação, a acrescentar àquela cláusula 
da ficha contratual que não recebi o contrato e que não 
estou preso a ele, de acordo com o Código de Defesa 
do Consumidor. Que tristeza! É para o Celso Russo-
manno e todo mundo saber qual é o meu trabalho. E, 
como se não bastasse isso, ainda vêm mais algumas 
cláusulas, algumas dizendo que eles podem transferir 
o meu cadastro para terceiros e que eu concordo com 
isso e com aquilo, que estou avalizando, que o bem 
que estou financiando vai ser colocado na minha mão 
e que eu serei o fiel depositário. Isso mostra a vulnera-
bilidade e a insuficiência do consumidor perante uma 
instituição que tem ótimos advogados para preparar 
muito bons contratos. Seria ótimo se o contrato ficasse 
na mão do consumidor. Mas nem isso acontece. O que 
acontece é que o consumidor recebe o contrato em 
branco, assina-o e o banco se predispõe a devolver o 
contrato assinado pelo preposto bancário, aquele que 
tem a procuração para assinar o contrato; mas o contra-
to não é devolvido. Acompanhava o contrato que recebi 
uma nota promissória em branco. E não é só para mim 
que mandam assim, mas para todo mundo que faz um 
financiamento! E eu disse para comigo: vou preencher 
a nota. Responderam-me que eu não podia. Como não 
posso?! Qual é o valor devido? Vou preencher a nota! 
Repetiram que eu não podia. Por que não posso pre-
encher a nota promissória? Porque, quando a pessoa 
fica inadimplente, o banco executa a nota promissória 
acrescida de juros, correção monetária, taxas e multas 
e tudo a que tiver direito. Aí ele executa, mas não so-
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bre o valor principal. Então, a eles não interessa que 
eu preencha nota promissória. E sabem qual é a des-
culpa do banco? Imagina se amanhã o senhor esteja 
devendo somente duas prestações: vamos executar 
o senhor só por elas? Que grande mentira! Nunca 
vi uma execução feita só pelo valor final do contrato; 
sempre vi as execuções feitas – e tenho centenas de 
casos no Instituto Nacional de Defesa do Consumidor 
– pelo valor principal, acrescidas de juros, correção 
monetária e tudo mais. Nem os contratos de cartão 
de crédito o próprio Banco do Brasil, aqui em Brasí-
lia, na agência da Câmara dos Deputados, entrega a 
você. Os senhores podem levantar lá que os últimos 
cartões de crédito que peguei, após os vencimentos, 
estão assinados por mim no recibo, dizendo que não 
recebi o contrato, que não tenho conhecimento dele 
e que estou obrigado às cláusulas contratuais. Por 
que eles aceitam? Porque sou eu. Se fosse outro, 
eles não aceitariam. Até hoje eu não vi um contrato 
da prestadora de serviços do cartão de crédito Visa 
do Banco do Brasil! E aí, chego à minha questão – e 
peço desculpas ao autor da audiência – sobre cartões 
de crédito. Ora, como o consumidor não tem informa-
ção alguma – e eu já falei isso numa reunião que tive 
com as administradoras de cartões de crédito ainda 
esta semana -, uma das saídas seria dar informação 
suficientemente adequada por meio de campanhas 
publicitárias sobre cartões de crédito, que é um bom 
negócio, desde que o consumidor pague em dia sua 
parcela. Quando o consumidor não pagar a sua parcela 
e entrar no rotativo, ou resolver fazer um financiamento 
com o cartão crédito no rotativo, aí será péssimo negó-
cio. Tenho casos aqui na minha mesa de pessoas que 
estão tentando negociação com o cartão de crédito, 
porque estão sendo cobrados juros sobre juros. São 
12% ao mês, mas, no mês seguinte, são 12% sobre 
12%; depois, no outro mês, mais 12% mais 12% mais 
12%, porque tudo isso vai acrescendo. Fizemos uma 
conta aqui em cima de 12%, sem cobrança de taxas, 
sem mais nada: deu 389% ao ano. Se você aplica na 
poupança, recebe no máximo 10% ao ano. 

Sr.  Presidente, peço a tolerância de V.Exa., por-
que é importante esclarecermos a questão. 

Dr. Ricardo, temos de sair daqui comprometi-
dos em realizar uma audiência no Ministério da Jus-
tiça, como fizemos no caso dos botijões de gás, com 
representantes do Banco Central, da Secretaria de 
Acompanhamento Econômico e dos bancos, para 
fazer um termo de reajustamento de conduta em re-
lação a contratos abusivos, não-entrega de contratos 
ao consumidor, taxas de juros praticadas no merca-
do, taxas bancárias que não são dadas a público. Por 
isso, chamamos todos os bancos aqui. Não podemos 

sair mais uma vez de uma audiência pública com o 
dito pelo não dito. 

Além do termo de reajustamento de conduta, tem 
de haver uma portaria do Ministério da Justiça. Já que o 
Banco Central não regula, o Ministério da Justiça pode 
fazê-lo, através de portaria, nos termos do Código de 
Defesa do Consumidor. Não é possível que continue 
essa lucratividade absurda em prejuízo da sociedade! 
Isso é totalmente contra o que pretende o Governo do 
Presidente Lula: dar financiamento aos pequenos, fa-
zer com que os menores não sejam alijados, excluídos 
do processo. Só interessa dar conta bancária, cartão 
de crédito e tal a quem possa proporcionar  lucro aos 
bancos! Temos de mudar esse quadro! Os bancos têm 
de entender que temos de achar uma solução.

Semana passada, alguns sem-terra invadiram 
duas agências bancárias. Isso pode começar a acon-
tecer com o povo nas cidades. Vejam o que aconteceu 
na Argentina. Os bancos não estão entendendo que 
têm de ter também um papel social de prestação de 
serviços ao povo. Não quero que os bancos deixem 
de ganhar; eles têm de ganhar – é mercado – , mas 
não com as taxas do jeito que estão. Os bancos argu-
mentam que existe risco de mercado e que por isso 
suas taxas são absurdamente grandes. A desculpa é 
sempre essa.

Para não me alongar mais, vou dizer apenas que 
tem de sair daqui dessa forma, Dr. Ricardo. Ou sai des-
sa forma ou esta Comissão vai atuar até o fim. Não 
pretendemos, mas vamos fazer fiscalização e controle 
em cima dos bancos, o que é pertinente a esta Comis-
são; vamos pressionar para que o Banco Central atue, 
esteja presente na vida do cidadão. O Estado não está 
presente na vida do cidadão brasileiro a não ser para 
cobrar taxas, impostos e contribuições; quando o ci-
dadão precisa de sua presença, o Estado é omisso. É 
função desta Comissão fazer com que o Estado seja 
presente. Além de legislar, o Poder Legislativo tem a 
obrigação de fiscalizar os atos do Executivo. Tenho cer-
teza de que o atual Executivo quer exatamente isso e 
vai se unir ao Legislativo para que tal aconteça. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 

– Obrigado, Deputado Celso Russomanno.
Com a palavra o Deputado João Alfredo, autor 

do requerimento.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALFREDO – Sr. Pre-

sidente, Deputado Julio Lopes, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, caros convidados, começo justamente dizendo 
que esta audiência se dá 2 dias após o Chefe da Casa 
Civil, de forma bastante clara e incisiva, na presença 
dos representantes dos maiores bancos do País, de 
cobrado redução da taxa de juros ao sistema financei-
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ro. O Ministro José Dirceu disse ainda que o Brasil é 
um desses países fantásticos em que o sistema ban-
cário não financia a produção e o investimento e vive 
somente da tesouraria, e que não haverá crescimento 
no País se isso permanecer. 

As declarações do Ministro José Dirceu foram re-
percutidas pela imprensa. Um dos editoriais do jornal 
Folha de S.Paulo de hoje trata dessa matéria. E esse 
jornal não pode nunca ser acusado de ser de esquerda. 
Por mais  que os bancos solicitem compreensão dos 
demais agentes econômicos para seus problemas, o 
mero exame dos ganhos obtidos sugere que há dis-
torções a corrigir. Está no editorial do jornal que o lu-
cro dos 12 principais bancos, no 1º semestre do ano, 
atingiu 1,49 bilhão de dólares, contra 1,41 bilhões em 
igual período em 2002. Em 2002, apenas 4 dos maio-
res bancos privados brasileiros apresentaram lucros 
próximos a 7 bilhões de reais. Nenhuma outra ativida-
de do setor econômico certamente pode apresentar 
resultados tão impressionantes como esses!

Esta audiência acabou combinando esses as-
pectos. Ela se deu justamente em razão de matéria 
publicada pelo jornal O Globo que trata da questão 
das tarifas bancárias nos 4 maiores bancos do País: 
Bradesco, Itaú, Unibanco e Banco do Brasil. Eu não 
conhecia  a Pro-Consumer, mas li a matéria do jornal. 
O levantamento da Pro-Consumer constatou aumentos 
de preços médios de até 76% este ano em relação a 
2002. A pesquisa considerou os serviços mais usados 
pelos clientes: renovação de ficha cadastral, talão de 
cheques, manutenção de conta ativa, saque em caixa 
eletrônico e extrato em terminal eletrônico. Se compa-
rarmos isso com a inflação dos últimos anos, verifica-
remos uma diferença estratosférica, o que demonstra 
que os bancos ganham com os juros e as taxas, com 
as tarifas cobradas a seus clientes. 

É interessante observar neste debate uma dis-
cussão em que esta Comissão entra de forma decisi-
va. Refiro-me à questão ligada ao Código de Defesa 
do Consumidor, assunto do qual o Deputado Celso 
Russomanno é tão conhecedor. Embora não concor-
de, o sistema financeiro está incluído nos serviços, 
conforme o referido Código. O  § 2º do art. 3º dispõe 
que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado 
de consumo, mediante remuneração, inclusive as de 
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária 
(...) Portanto, teríamos aí dupla fiscalização, tanto no 
caso do Ministério da Justiça, como no caso do pró-
prio Banco Central. 

É verdade que uma ação direta de inconstitucio-
nalidade foi impetrada pela Confederação Nacional do 
Sistema Financeiro, para que seja declarado incons-
titucional esse dispositivo do Código de Defesa do 

Consumidor. A ação ainda não foi julgada, mas dois 
Ministros que já se manifestaram: os Ministros Carlos 
Velloso e Néri da Silveira, foram contrários ao pleito 
dos bancos; portanto, pela aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor.

Temos notícia – por isso entra o aspecto da tari-
fa, todo o aspecto de defesa do consumidor – de que 
o Banco Central, ao longo da sua atuação, tem des-
conhecido ou desconsiderado o Código de Defesa 
do Consumidor e atuado com base na Resolução nº 
2.878, baixada pelo Banco Central, através do Con-
selho Monetário Nacional, que, pela hierarquia do 
ordenamento jurídico, está abaixo do Código de De-
fesa do Consumidor. Então, no que essa resolução 
contrariar o Código, vale o Código. Portanto, chamo a 
atenção do representante do Banco Central do Brasil 
para esse aspecto.

Poderíamos citar muitos exemplos e casos, do 
ponto de vista das reclamações, tanto com relação às 
operadoras de cartão de crédito como às tarifas ban-
cárias, os dois temas de que estamos tratando nesta 
Comissão. Mas penso que, neste momento, nossa 
questão, como Comissão de Defesa do Consumidor, 
é sermos também práticos do ponto de vista dos enca-
minhamentos acerca da  questão   . Sabemos que, ao 
longo do tempo, o Banco Central tem tomado atitudes 
a respeito do assunto. Achei muito forte a afirmação do 
Dr. Fernando quando criticou a política protecionista do 
Banco Central com relação às instituições financeiras, 
mas acho que reflete a verdade. 

Cometerei um exagero, que talvez não caiba a 
um Parlamentar. Em uma das campanhas políticas, 
o então candidato Leonel Brizola, disse que o único 
banco que ele queria estatizar era o Banco Central. 
Evidentemente, é um exagero tal afirmação. Ao longo 
do tempo, o Banco Central tem sido conivente, leniente 
e, na fiscalização, tem deixado à margem do sistema 
financeiro a sua ação. Nós, do Partido dos Trabalha-
dores, temos esperança de que a nova gestão do 
Banco Central dê outro rumo a esse tipo de política. 
Esperamos que seja definida uma política de interes-
se nacional e da economia como um todo, e não de 
apenas um setor, política que deverá estar condizente 
com o esforço do Governo Lula de entrar numa fase 
de crescimento econômico. Já foram debeladas as 
primeiras ameaças ao descontrole da economia, do 
câmbio e da inflação. Devemos ter também políticas 
de defesa do consumidor. 

A proposta do Dr. Ricardo para formação do gru-
po-tarefa é muito boa. Temos o Ministério da Justiça, 
representado por seu órgão de defesa do consumidor, 
o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Não sei se 
seria o caso de incluir, além da Comissão de Defesa 
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do Consumidor e Meio Ambiente, a Advocacia-Geral 
da União e a Procuradoria Geral da República, que 
poderiam formar o grupo-tarefa, para fazer um levan-
tamento das 2 situações: os cartões de crédito, tema 
amplamente analisado pelo Deputado Celso Russo-
manno, e o aspecto ligado ao sistema financeiro naquilo 
que causa mais impacto aos clientes. O Ministro Carlos 
Veloso deixou claro em seu voto que a parte ligada aos 
juros estaria fora do Código de Defesa do Consumidor. 
Estamos tratando mais da área de macroeconomia. No 
que diz respeito à relação direta dos bancos com os 
clientes, que é onde existe impacto maior das tarifas, 
acredito que há atuação mais forte.

Estou ampliando a proposta do Dr. Ricardo, jun-
tamente com o Deputado Julio Lopes e o Deputado 
Celso Russomanno. Devemos pensar na formação de 
grupo-tarefa que una Poder Executivo, Poder Legis-
lativo e Ministério Público, para fazer o levantamen-
to da situação, a fim de corrigir todas as distorções e 
garantir a aplicação da lei, que é o Código de Defesa 
do Consumidor.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) – 

Concedo a palavra ao Deputado Celso Russomanno.
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 

– Sr. Presidente, gostaria de fazer algumas perguntas 
e não sei se há outro Deputado que queira fazer uso 
da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Deputado Celso Russomanno, o Banco Central foi 
citado várias vezes quando se falou das tarifas, e S.Sa. 
disse que se pronunciaria acerca delas. Esse tema é ab-
solutamente relevante, pois sempre vemos abusos. 

Gostaríamos que o Sr. Clarence Joseph Hillerman 
Junior falasse sobre as tarifas.

O SR. CLARENCE JOSEPH HILLERMAN JU-
NIOR – Vários comentários já foram feitos sobre a regu-
lamentação. Trabalho no setor de regulação no Banco 
Central. Não me estenderei muito sobre isso. 

Segundo  a política que tem sido seguida por 
parte do Conselho Monetário Nacional e do Banco 
Central em relação a tarifas nos últimos anos, enten-
demos que os serviços prestados pelas instituições fi-
nanceiras devem grosso modo ser tarifados. Isso evita 
distorções criadas na taxa de juros. 

O Banco Central, ao longo dos últimos anos, tem 
trabalhado bastante em medidas que visam à redução 
dos spreads  bancários. Logicamente, a tarifa preci-
sa refletir preços cobrados por serviços efetivamente 
prestados. É assim que entendemos. Porém, transferir 
a cobrança ou evitar de alguma forma a cobrança de 
tarifas em serviços prestados resultará certamente em 
pressões para aumentar o spread bancário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Sr. Clarence Junior, a Presidência adverte que em 
nenhum momento qualquer um dos Srs. Deputados 
presentes fez qualquer manifestação sobre a inexis-
tência das tarifas bancárias. O que aqui está posto e o 
que se discute nesta audiência pública é o abuso ve-
rificado, registrado e publicado das tarifas, que estão 
absolutamente fora de controle.

Eu gostaria, então, que o senhor, se pudesse, 
falasse da posição do Banco Central no que se refere 
a essa manifestação.

O SR. CLARENCE JOSEPH HILLERMAN JU-
NIOR – Perfeito.

O Banco Central, como já mencionado, tem tra-
balhado no sentido da proteção dos clientes bancários. 
Já foi mencionada a resolução, chamada de Código 
de Defesa dos Clientes Bancários.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – Só 
uma correção. Isso foi feito por imposição desta Comis-
são numa reunião com o Banco Central. Senão, não 
teria sido feito. Isso tem que ser deixado bem claro. Foi 
no Governo passado, e nós estivemos com a Diretora 
de Fiscalização do Banco Central para que isso acon-
tecesse, porque senão não teria acontecido. 

Não foi iniciativa do Banco Central. O senhor me 
desculpe.

O SR. CLARENCE JOSEPH HILLERMAN JU-
NIOR – Outra iniciativa que o Banco Central implemen-
tou há alguns anos é uma central de atendimento à 
clientela das instituições financeiras, com um número 
0800, na sede do Banco Central em Brasília e em mais 
9 Capitais do País. São centrais para atender a recla-
mações e demandas dos clientes bancários.

Portanto, estamos exercendo o papel de acom-
panhar e procurar eliminar ou reduzir o máximo pos-
sível esse tipo de comportamento abusivo por parte 
das instituições financeiras. Não é tarefa fácil. Nós 
reconhecemos isso, porém temos utilizado instrumen-
tos de transparência. Temos demandado a divulga-
ção, por parte das instituições financeiras, das taxas 
cobradas, das tarifas. O Banco Central disponibiliza 
na Internet essas informações para o público. Existe 
acesso a isso.

Criamos o esquema de portabilidade de infor-
mações, de forma que os clientes possam levar as 
informações de uma instituição financeira para outra. 
Isso é benéfico. O cliente chega com um cadastro já 
positivo – eu chamaria assim -, que faz com que ele, 
na nova instituição, já tenha informações disponíveis 
que possam resultar em reduções de tarifas e de ta-
xas de juros.
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O  SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Agradeço as palavras ao Sr. Clarence Junior. Entre-
tanto, a Comissão não se sente atendida.

Srs. Deputados, peço a V.Exas. que externem 
suas posições com relação a isso, mas entendo que 
teremos que fazer oportunamente outra reunião com 
o Banco Central acerca do assunto.

Eu gostaria de consultar os Srs. Deputados acerca 
da oportunidade de ouvirmos os representantes dos 
maiores e principais bancos do Sistema Financeiro 
Nacional que estão aqui – são 14. Trata-se da oportu-
nidade de cada um se manifestar acerca da elaboração 
do acordo e do propósito que temos de trabalhar na 
direção da construção de um meio melhor de atender 
aos consumidores brasileiros.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – Sr. 
Presidente, quero deixar algumas perguntas feitas, 
para que todos possam responder. O Deputado João 
Alfredo e eu fizemos aqui uma explanação do que 
estava acontecendo em relação à audiência pública. 
Fizemos comentários, mas não deixamos perguntas, 
que são importantes, e eu gostaria de fazê-las rapida-
mente. Tenho certeza de que o Deputado João Alfredo 
também tem algumas perguntas.

Em primeiro lugar, por que o consumidor não re-
cebe nem os contratos de adesão para financiamento, 
nem os contratos dos cartões de crédito? Eu gostaria 
de ter essa resposta.

Por que as taxas de juros chegam a esse absurdo 
que calculamos aqui, de 389%, relativos a 12% ao mês 
no cartão de crédito? Alguém pode contestar isso.

Falou-se da questão das fraudes cometidas no 
Brasil e de que o País tem um volume maior de frau-
des. Falou-se ainda da falta de punição por parte da 
legislação. Estamos dispostos, através da Comissão, 
a enviar um projeto de lei, com a assinatura de todos 
os Deputados, para garantir a questão.

Sabemos muito bem que estelionatos são pratica-
dos. E, às vezes, as pessoas são presas em flagrante 
delito com cartões de crédito clonados etc., mas pa-
gam a fiança e estão logo soltas, muito antes até de o 
representante do banco sair da delegacia de polícia. 

Nós estamos dispostos e abrimos espaço para 
isso. Com certeza absoluta, caindo essa questão das 
fraudes, não há por que os bancos alegaram que as 
taxas praticadas nos cartões de crédito e de débito 
têm que ser tão altas. A Comissão está disposta a re-
solver esse problema.

Eu gostaria de saber por que a credibilidade dos 
cheques não existe mais e por que os bancos conti-
nuam emitindo talonários de cheques para clientes 
que constam do CCF. Por que o Banco Central nunca 

tomou nenhuma providência e não faz nada para re-
solver esse problema?

Outra questão: existem 2 consumidores na ponta, 
na questão do cartão de crédito. O primeiro consumidor 
é pessoa física, o consumidor final. O outro consumi-
dor é pessoa jurídica, que se utiliza da prestação do 
serviço do cartão de crédito. Nós estamos falando do 
comerciante, que é consumidor pessoa jurídica. Ele se 
utiliza do cartão de crédito, recebe da administradora 
o valor a ser pago, desconta no cartão de crédito e 
paga uma taxa pelo serviço. Então, nesse caso espe-
cificamente, quero saber por que a taxa cobrada dos 
comerciantes é tão alta.

É preciso considerar que, num segmento de que 
eu já falei anteriormente, de postos de gasolina, ocorre 
uma distorção. Para se ter uma idéia disso, em todo o 
MERCOSUL as taxas cobradas são de 0,75%, e, aqui 
no Brasil, a taxa é de 2,5%. Existem países, como o 
Paraguai, em que não se paga absolutamente nada.

Em especial, há uma questão relativa à gasolina. 
A lucratividade em relação ao litro de gasolina é de 
12%. O cartão de crédito leva 9% com o pagamento 
antecipado. Isso inviabiliza o trabalho. Quando os pos-
tos de gasolina de  Campinas resolveram não aceitar 
mais cartão de crédito, as administradoras de cartão 
de crédito entraram com ação no SDE por formação 
de cartel. Quer dizer, o cara ou aceita cartão de crédi-
to ou aceita cartão de crédito. Ele não tem saída. Eles 
quiseram evitar aceitar cartão de crédito para não en-
trar nessa taxa abusiva, mas nada foi feito.

De lá para cá, tenho tentado uma solução para 
esse problema e não tenho conseguido, porque as 
administradoras não atendem os postos de gasolina. 
Então, não existe negociação.

Por que no MERCOSUL é diferente? Por que no 
Paraguai ninguém paga nada e no Brasil a taxa é tão 
alta para administração? Não estou falando da taxa 
de desconto. A taxa de administração vai de 2,5% a 
3%, e a taxa de desconto varia entre 3% também. Não 
estou falando disso.

O que vamos fazer para diminuir efetivamente 
a taxa de juros do cartão de crédito, para regular os 
contratos que estão com cláusulas abusivas e que fo-
ram, de acordo com o que me disseram, efetuados em 
conjunto com o PROCON de São Paulo? O PROCON 
de São Paulo diz que não, que existem cláusulas com 
as quais eles não concordam e os cartões de crédito 
continuam colocando em seus contratos.

Obrigado.
O SR. DEPUTADO JOÃO ALFREDO – Da minha 

parte, Sr. Presidente, trata-se da questão das tarifas 
bancárias. Pergunto aos bancos aqui representados: 
quais são os critérios adotados para estabelecimento 
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e correção dos valores dessas tarifas e quais são as 
medidas tomadas, no âmbito do Ministério da Fazen-
da, do Banco Central e do Ministério da Justiça, para 
fiscalizar esse aspecto das tarifas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Com a palavra o Sr. Luiz Fernando Rigato Vascon-
cellos, que pediu para fazer uma intervenção.

O SR. LUÍS FERNANDO RIGATO VASCON-
CELLOS – Gostaria de fazer intervenção bastante 
breve. Ao final do ano passado, em novembro de 2002, 
foi apresentado à Casa projeto de lei que faz pequenas 
alterações na lei bancária.

Que alterações? Fundamentalmente, traz ao sis-
tema de defesa da concorrência a análise de atos de 
concentração pertencentes ao setor bancário, ressal-
vados aqueles que se tem por questões de higidez, ou 
seja, do bom funcionamento do mercado.

Esse projeto de lei é importante para se ter o en-
forcement da Lei 8.884, da Lei Antitruste, sobre sistema 
bancário também, ressalvada, mais uma vez repito, a 
questão de higidez do sistema financeiro.

Obrigado.
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – É 

bom sabermos o número do projeto, porque tramitam 
muitos projetos na Casa, e a Comissão faz questão 
de acompanhar isso.

Como Líder do Partido Progressista, vou pedir 
urgência urgentíssima para que aprovemos isso o 
mais rápido possível.

O SR. LUÍS FERNANDO RIGATO VASCON-
CELLOS – PL nº 344, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Gostaria de franquear a palavra aos representantes 
dos bancos do Sistema Financeiro Nacional, a fim de 
que se manifestem acerca das exposições e das per-
guntas dos Srs. Deputados.

Com a palavra o Sr. Edson João Costa.
O SR. EDSON JOÃO COSTA – Antes de iniciar, 

agradeço a manifestação ao Deputado Celso Russo-
manno a respeito da disposição desta Casa em enca-
minhar uma legislação sobre fraudes.

Particularmente, penso que pode ser um grande 
progresso em termos de legislação para nosso País, 
tão carente de legislação específica sobre fraudes, 
não só relativas às perdas hoje enfrentadas por car-
tão de crédito, mas também perdas de outros meios 
de relacionamento de clientes eletrônicos, como In-
ternet e compras, hoje tão divulgadas através dessa 
nova forma.

Se perdi alguma das perguntas, peço ao Deputado 
que, por favor, corrija-me. Por que os consumidores 
não recebem o contrato de adesão ao financiamento? 
Essa pergunta, Srs. Deputados, posso responder por 

minha instituição e, se meus colegas me permitem, 
também  posso falar pelas demais instituições: nós 
nos policiamos bastante como instituição, até mesmo 
por questão de imagem da nossa indústria, ante o fato 
de que devemos enviar os contratos de financiamento 
aos nossos clientes.

Não posso dizer que não haja falhas. Podemos 
até ter alguma, mas é norma em cada organização que 
cada cliente comprador de um produto de crédito ou 
financiamento receba o contrato, mesmo porque somos 
rigorosamente fiscalizados por isso. As fiscalizações do 
Banco Central em nossas instituições obrigam-nos a 
cumprir esse tipo de coisa. Em que pese não só o valor 
da fiscalização, acho que, por princípio, todos temos o 
mesmo interesse em relação ao consumidor.

Cada um de nós aqui é consumidor quando não 
está exercendo a própria atividade, e acho que as ins-
tituições hoje cada vez mais respeitam o consumidor 
e procuram trabalhar nesse sentido.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
– O senhor me permite fazer uma menção para cons-
truir?

O SR. EDSON JOÃO COSTA – Pois não.
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – Os 

bancos fornecem para a Comissão de Defesa do Con-
sumidor todos os contratos de financiamento, nome e 
telefone das pessoas. Vamos consultar, ou podemos 
fazer melhor: convido todos os presentes, junto com 
o Banco Central e a Comissão de Defesa do Consu-
midor, para visitar as agências, porque vamos encon-
trar dentro da gaveta dos gerentes todos os contratos 
em branco guardados. Essa é a grande verdade. Tal-
vez 10% ou 3% ou 4% da população tenha recebido 
o contrato, 90% não. Ou então a direção dos bancos 
não sabe o que acontece nas agências.

Desculpe eu lhe questionar, mas é verdade. Em 
todas as ações do Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor contra bancos, os consumidores não têm 
cópia do contrato. Precisamos então pedir a cópia do 
contrato, mas o banco se nega a dar. É uma confusão 
que não tem tamanho. Os gerentes não querem dar 
de jeito nenhum e dizem que mandaram para o con-
sumidor, mas não enviaram. Eles sempre dizem que 
mandaram, mas nunca podem provar que o fizeram.

É uma questão complicada. Gostaria realmente 
que fosse diferente. Convido o Banco Central, que diz 
que fiscaliza, para visitar as agências, começando pela 
agência do Banco do Brasil aqui do lado. Podemos sair 
daqui agora, ir à Caixa Econômica e perguntar aos 
consumidores se eles recebem os contratos, porque 
isso é uma coisa tão explícita que não precisamos pro-
curar, não. É só perguntar para as pessoas que estão 
aqui na Comissão.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) – Dr. 
Edson, a Presidência manifesta-se no sentido de que 
o senhor, evidentemente, tem o controle de sua insti-
tuição. Eu, como cidadão, não como Presidente, tenho 
recebido também inúmeros contratos sem preenchi-
mento, apenas para que o debate floresça.

O SR. EDSON JOÃO COSTA – Perfeito. Acho 
importante essa menção e gostaria de assegurar a 
todos os Deputados presentes e à Comissão como 
um todo que nossas normas internas asseguram que 
sejam enviados os contratos.

Como eu disse e faço questão de repetir, pode-
mos ter falhas. Os seres humanos são passíveis de 
falhas, mas as normas são rigorosas, e consideramos 
falha grave um funcionário não cumpri-las. Contrato é 
uma obrigação e um dever, e o consumidor pode exigir. 
Nenhuma instituição ou organização aqui se furtaria 
a entregar um contrato.

Tenho certeza de que o Deputado coleciona uma 
série de casos, que temos o máximo prazer de exa-
minar. Acho que cada uma das instituições aqui tem o 
máximo prazer de examinar, porque, afinal de contas, 
todos trabalhamos e nos relacionamos com o consu-
midor, e cada vez fica mais presente e mais maduro na 
cabeça do consumidor quais são os seus direitos. Se 
queremos ter um mercado competitivo, é preciso que 
asseguremos esses direitos. Então, temos o máximo 
prazer em examinar os casos.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – 
Agradeço, mas acho que é muito além, porque eu mes-
mo acabei de citar que não recebi contrato do ABN.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Talvez seja um tanto inusitado, Deputado Celso 
Russomanno, mas, em virtude da maciça presença 
dos representantes das maiores instituições financei-
ras do Brasil, talvez pudéssemos, pela Comissão de 
Defesa do Consumidor, convidá-los, o Ministério da 
Justiça e  o Banco Central para fazermos todos juntos 
uma campanha, por meio da Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, para informar 
os consumidores brasileiros do direito de receberem 
os contratos devidamente preenchidos, mediante fo-
lhetaria própria. Proponho que façamos, ainda neste 
ano, algo nesse sentido. 

Peço a V.Exas. que se manifestem a respeito 
dessa proposta da Comissão.

O SR. EDSON JOÃO COSTA – Sr. Presidente, 
agradeço particularmente a V.Exa. a proposta. Acredi-
to que podemos acatá-la em nome de todos os outros 
bancos. Quando um cliente não recebe um contrato 
– e, de acordo com nossas normas, ele deve receber 
-, com certeza estamos errando na forma como faze-
mos. Portanto, seria muito bem-vinda uma campanha 

de conscientização do consumidor, para que ele sai-
ba que deve receber e conferir seu contrato, seja ele 
de cartão de crédito, seja de qualquer outro tipo de 
financiamento. 

Lembrei-me agora de como fazemos para enviar 
o cartão de crédito aos nossos clientes, um enorme 
contrato com muitas folhas. Todos recebemos diaria-
mente centenas de malas diretas em nossas casas. 
Muitas vezes, um contrato pode passar despercebido 
e não ser lido.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
– Não subestime a capacidade da Comissão, por fa-
vor, porque estaremos passando aqui a imagem de 
que não sabemos o que estamos fazendo. Verifico 
minha mala direta. Não recebo contrato que assinei 
– pode verificar meus 5 cartões de crédito do Banco 
do Brasil. Pelo amor de Deus, não subestime nossa 
inteligência, por favor.

O SR. EDSON JOÃO COSTA – De maneira al-
guma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Deputado Celso Russomanno, o Deputado Nelson 
Bornier, 1º Vice-Presidente, está inscrito para falar.

Concedo a palavra ao Deputado Nelson Bor-
nier.

O SR. EDSON JOÃO COSTA – Eu queria des-
culpar-me com o Deputado.

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores convi-
dados, desculpem-me o atraso, em função de estar 
participando de outras Comissões. Considero impor-
tante a realização desta audiência pública, resultado de 
requerimento de autoria dos Deputados Celso Russo-
manno e João Alfredo, para discutirmos em especial, 
entre outras questões, os aumentos abusivos das tarifas 
bancárias e o recolhimento de tributo das operadoras 
nas esferas federal, estadual e municipal. 

Pergunto: há algum representante desse setor 
que possa discutir isso? Estou muito preocupado com 
a discussão das questões levantadas pelos Deputados 
Celso Russomanno e João Alfredo, mas quero debater 
outro tema preocupante, relacionado às administradoras 
de cartões de crédito: o recolhimento do ISS. Pergunto, 
já que faz parte da audiência pública: há alguém da 
área do Governo ou algum outro representante que 
queira debater a questão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Consultando o pedido do Deputado Nelson Bornier, 
pergunto se algum dos presentes pode responder 
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acerca da contribuição do ISS para as Prefeituras 
Municipais.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – Sr. 
Presidente, deveria ser recolhida na Prefeitura da ci-
dade onde é feita a transação, mas não é. É recolhida 
na fonte, onde a administradora está instalada, o ope-
rador do cartão de crédito, e deveria ser espalhada. 
Quer dizer, cada operação feita com cartão de crédito 
em cada Município brasileiro deveria ter o recolhimen-
to do ISS, porque a prestação do serviço está sendo 
feita naquele momento, naquele Município, e não na 
central. Mas isso não é feito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– V.Exa. tem toda razão, mas, infelizmente, em função 
da extensão desta audiência pública...

O SR. DEPUTADO NELSON BORNIER – Sr. 
Presidente, podemos deixar isso mais ou menos agen-
dado. Apresentei projeto de lei nesse sentido, que vem 
ao encontro do que o Deputado Celso Russomanno 
abordou. A prestação de serviço se dá na localidade 
ou do assinante, no caso do possuidor do cartão, ou 
do estabelecimento de serviço, comercial ou industrial, 
em que tenha sido feita a transação. Há 2 modalidades 
para essa incidência: na residência ou no domicílio de 
quem possui o cartão e também nos domicílios onde é 
feita a prestação de serviço, até mesmo o comércio. 

Considero importante discutir essa questão. Tive 
oportunidade de ser por 2 vezes Prefeito de um Municí-
pio onde atualmente há cerca de 30 agências bancárias. 
E , como Prefeito, sempre sentia falta do recolhimento 
do ISS das administradoras de cartão de crédito. 

Eis a razão do nosso projeto de lei, que dá mais 
clareza e obriga todas as administradoras de cartão 
de crédito a enviar para suas agências um controle 
fidedigno do faturamento daquele estabelecimento 
bancário ou daquela administradora. Não podemos 
aceitar hoje que as empresas procurem determinados 
Municípios, em que pese a Lei de Responsabilidade 
Fiscal apertar um pouco nessa questão, no intuito de 
se beneficiar do ISS quando recolhem, até porque 
as administradoras de cartão de crédito nem sequer 
faziam parte da nova lista de serviço do Governo Fe-
deral. Estamos pedindo inclusive sua inclusão nessa 
lista – Decreto-lei nº 4.406. 

Pensei que estivesse aqui presente algum repre-
sentante com conhecimento dessa questão, já que está 
na pauta desta audiência. Vamos, então, levar essa 
discussão mais adiante, para que possamos promo-
ver amplo debate.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) – 

Agradeço ao Deputado Nelson Bornier a participação. 
S.Exa. abordou com propriedade a questão e informou 

também que as operações de leasing, como já pude-
mos identificar em outras oportunidades, têm causado 
problemas às arrecadações municipais. 

Ressalto a importância de realizarmos uma cam-
panha de esclarecimento do público, informando os 
senhores consumidores da importância de receberem 
os contratos devidamente preenchidos. Havia uma 
concordância dos membros desta audiência nesse 
sentido. Pergunto se há algum outro convidado desta 
Comissão que queira manifestar-se nessa direção ou 
acerca da argüição dos Srs. Deputados.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
– Sr. Presidente, creio que deveria ser diferente. A 
questão é bem mais ampla. Faço questão da resposta 
do representante de cada banco, porque as posturas 
dos bancos devem ser gravadas, para que possamos 
cobrar, senão a audiência ficará vazia. Portanto, peço 
aos representantes dos bancos que respondam a 
essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) – 
V.Exa. aborda o assunto com muita propriedade. Peço, 
então, aos representantes das instituições financeiras 
que se manifestem.

Com a palavra o Sr. Jair Delgado, representante 
do Bradesco.

O SR. JAIR DELGADO SCALCO – Sr. Presi-
dente, estamos de acordo com a operação sugerida 
por V.Exa. Informo a todos que já fizemos um primei-
ro contato com o Deputado Celso Russomanno para 
discutirmos as cláusulas dos nossos contratos e, se 
estiverem em desacordo, adequá-las, a fim de que 
seja mantida a condição para nosso portador – é o 
que imaginamos que possamos fazer.

Estamos de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 

– Com a palavra o Sr. Augusto Neto, representante da 
American Express do Brasil.

O SR. EDUARDO AUGUSTO NETO – Sr. Pre-
sidente, nobres Deputados, senhores presentes, em 
primeiro lugar, considerando o fato de a American 
Express, além de emissora de cartões de crédito, ser 
credenciadora de estabelecimentos, quero abordar a 
questão levantada pelo nobre Deputado Celso Russo-
manno no que diz respeito às taxas praticadas, espe-
cificamente em relação aos postos de gasolina.

Em relação aos postos de gasolina, temos ta-
xas em torno de 2,5% – são as taxas desconto. Elas, 
na verdade, referem-se aos serviços prestados pela 
administradora, por toda a estrutura disponibilizada e 
a comunicação posta à disposição do estabelecimen-
to. São taxas que envolvem obviamente o risco de 
inadimplência. O que acontece? Quando me refiro ao 
risco de inadimplência – não só o de inadimplência, 
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mas também o de fraude -, trata-se da garantia que 
a administradora de cartão de crédito, no caso a cre-
denciadora, dá ao estabelecimento e aos postos de 
gasolina de que os valores devidos serão efetivamente 
pagos  na data aprazada. 

Como lembrou o nobre Deputado, alguns anos 
atrás o risco de cheques roubados, de cheques sem 
fundo era bastante elevado. Acredito que hoje ainda 
seja, enquanto o processo de substituição por meio 
de pagamento eletrônico é efetuado.

Com relação a esse ponto, não tenho a menor 
dúvida de que, se puderem escolher entre um paga-
mento com cheque ou por meio eletrônico, os postos 
de gasolina optarão por esta modalidade. Certamente, 
as taxas cobrem os riscos, a estrutura e obviamente 
remuneram a prestadora de serviço, no caso a cre-
denciadora. 

Outro ponto importante que gostaria de mencionar 
diz respeito aos contratos. Falando em nome da Ame-
rican Express, nós efetivamente mandamos junto com 
o cartão o contrato do associado. Temos o cuidado de 
mandá-lo com letras que não sejam as famosas letras 
pequenas, com negritos, enfim, com todos os elemen-
tos que possibilitem aos nossos associados terem a 
certeza da opção que estão fazendo. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 

– Muito obrigado, Sr. Eduardo Augusto Neto, repre-
sentante da American Express. 

Com a palavra a Sra. Rosa Maria Calabraia, re-
presentante da Itaucard Financeira.

A SRA. ROSA MARIA CALABRAIA – Sr. Pre-
sidente, como V.Exa. acaba de mencionar, estou aqui 
representando a Itaucard. 

A organização Banco Itaú sempre adotou como 
linha filosófica a transparência. Portanto, com relação 
à campanha de esclarecimento, acho muito interessan-
te a idéia. Com certeza, assumiremos o compromisso 
de esclarecer à população a necessidade de receber 
o contrato. Isso é o mínimo que podemos fazer. Aliás, 
já praticamos isso. 

Com relação aos cartões de crédito, quero res-
saltar que os enviamos acompanhados do contrato. 
Após a proposta, a manifestação de sua vontade e a 
formalização do seu pedido, o cliente recebe em seu 
domicílio junto com o cartão de crédito, logicamente 
bloqueado por questão de segurança, todas as condi-
ções gerais. As cláusulas do contrato foram aprovadas, 
revistas e, se for necessário revisar novamente os con-
tratos, assim o faremos sem nenhum problema. 

Temos trabalhado sempre com o intuito de cada 
vez mais atender a nossos clientes, esclarecer suas 
dúvidas, procurando diminuir as reclamações existen-

tes. Hoje a Itaucard, segundo dados da nossa base, 
possui no mercado 5,6 milhões de cartões. Em termos 
de PROCON, por exemplo, recebemos por mês cerca 
de 214 reclamações. Temos disponibilizado aos nossos 
clientes canais de central de atendimento, para escla-
recer todas as dúvidas. E com esses canais de atendi-
mento estamos realmente resolvendo os problemas. 

Disponibilizamos também ao PROCON o PRO-
CON Fone. Das 430 reclamações que recebemos por 
mês, 229 são resolvidas pelo PROCON Fone, sem 
que efetivamente tenha havido formalização da re-
clamação. 

Portanto, temos procurado melhorar cada vez 
mais o atendimento. 

Agradeço a oportunidade de participar do de-
bate. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Esta Presidência é que agradece. 

Gostaria de saber se V.Sa., representando o Ban-
co Itaú, concorda em promover uma campanha, em 
conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor, 
com relação aos contratos.

A SRA. ROSA MARIA CALABRAIA – Como eu  
disse no começo, com certeza nossa instituição estará 
de pleno acordo com isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Muito obrigado.

Tem a palavra o Sr. Milton Valério, representante 
do Banco Sudameris.

O SR. MILTON LUIZ DO NASCIMENTO VALÉRIO 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agradeço a 
oportunidade de estar aqui para discutir tema tão im-
portante. Para nossa instituição, tudo o que se refere 
a atendimento aos direitos do consumidor é bastante 
preservado. Continuamente, disponibilizamos canais de 
comunicação para que nossos clientes se manifestem 
sobre quaisquer circunstâncias em que necessitem de 
informações. Há mais de uma central de atendimento, 
há o site, há o ombudsman, enfim, há grande preocu-
pação com o atendimento, a qualidade e a satisfação 
de nossos clientes.

Em relação aos contratos de cartão de crédito, 
informo a V.Exas. que ele é remetido juntamente com 
o cartão de crédito, o que não difere do conjunto da 
indústria, acoplado a um livreto, que explica detalha-
damente todos os direitos, todas as obrigações, todos 
os benefícios, tudo o que está agregado ao serviço 
do cartão.

Além disso, adicionalmente, também publicamos, 
no verso das faturas mensais encaminhadas aos clien-
tes, um registro dos principais direitos e das obrigações, 
de forma a tornar a mais transparente e a mais clara 
possível para todos os nossos clientes a relação que 
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mantêm com a instituição – seus direitos e os canais 
de comunicação para qualquer manifestação. 

Em nosso banco, as emissões de cartões são 
direcionadas exclusivamente a clientes correntistas. 
Assim, a grande maioria dos nossos cartões são múlti-
plos, que abrangem funcionalidade de crédito e débito. 
Eles são remetidos com bloqueios sistêmicos, o que 
permite total segurança ao cliente, podendo ser usados 
só e exclusivamente após o desbloqueio.

Em relação à proposta de V.Exa. de realização de 
campanha de esclarecimento, estamos perfeitamente 
de acordo. Achamos que é bastante pertinente, e este 
é o fórum mais adequado para tratarmos disso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Muito obrigado.

Tem a palavra o Sr. Cláudio Takashi Yamaguti, do 
Credibanco Fininvest.

O SR. CLAÚDIO TAKASHI YAMAGUTI – Sr. Pre-
sidente, obrigado pela oportunidade de participar desta 
reunião de audiência pública para tentar esclarecer essa 
questão do Código de Defesa do Consumidor. Acho que 
estamos dispostos. Essa é uma evolução com a qual 
sempre estaremos contribuindo. Precisamos ir nessa 
direção. A filosofia da empresa tem sido essa mesmo. 
Somos uma empresa que hoje emite um certificado de 
garantia de serviços que queremos prestar aos nossos 
clientes. Essa é uma medida muito importante e digna 
de ser feita. Tem todo o nosso apoio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Muito obrigado. 

Tem a palavra o Dr. Fernando Chacon Ruiz, da 
Credicard.

O SR. FERNANDO CHACON RUIZ – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, senhores participantes 
desta audiência pública, a Credicard sente-se honrada 
por ter a oportunidade de usar da palavra neste fórum 
e abordar atividade que desempenha há mais de 30 
anos no Brasil, exclusivamente de emissão de cartão 
de crédito. Por ser uma atividade exclusiva, temos mui-
to cuidado ao operar o produto. 

Enviamos às casas dos consumidores o cartão 
bloqueado junto com o contrato. No momento do des-
bloqueio, solicitamos ciência do consumidor de que o 
contrato anexo ao cartão esteja claro para ele, escla-
recendo que ele pode, a qualquer momento, tirar suas 
dúvidas. O momento do desbloqueio é o principal mo-
mento para que algumas dúvidas sejam eliminadas an-
tes de o consumidor começar a fazer uso do cartão. 

Somos favoráveis à proposta da campanha de 
conscientização do   consumidor com relação aos con-

tratos. Estamos dispostos a receber a proposta e dar 
a ela o encaminhamento necessário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Obrigado, Dr. Fernando Chacon Ruiz. ]

Com a palavra o Dr. Marcos de Almeida, Bank-
boston Banco Múltiplo.

O SR. MARCOS NASCIMENTO DE ALMEIDA 
– Exmo. Sr. Deputado Julio Lopes, Presidente desta 
Comissão, Exmo. Sr. Deputado Celso Russomanno, 
demais Srs. Deputados, senhoras e senhores, agra-
decemos em nome do BankbostonBanco Múltiplo, a 
oportunidade de participar desta reunião destinada a 
debater assunto tão relevante importante para o País 
e para o nosso produto. 

Na qualidade de representante do produto cartão 
de crédito da minha organização, desejamos reforçar 
o nosso interesse pela maior transparência na relação 
com o consumidor e apoiamos totalmente a proposta 
de uma campanha pública para conscientizar o con-
sumidor quanto à necessidade de exigência de cum-
primento do contrato.

Agradeço a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) – A 

Presidência agradece a V.Sa.
Com a palavra o Sr. Douglas Macedo, Diretor do 

Banco do Brasil Administradora de Cartões de Cré-
dito S.A.

O SR. DOUGLAS MACEDO – Exmo. Sr. Presiden-
te, Exmas. Sras. e Srs. Deputados, demais presentes, o 
Banco do Brasil concorda com a iniciativa e trabalhará 
de maneira entusiasmada na sua divulgação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 

– Obrigado, Dr. Douglas Macedo.
Com a palavra o Sr. Eduardo Souza, represen-

tante do Banco Safra S.A.
O SR. EDUARDO SOUZA – Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, demais presentes, em nome do Ban-
co Safra, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade 
de compartilhar com V.Exas. um processo tão impor-
tante com relação à transparência nos fluxos bancá-
rios. Igualmente, formalizo que o banco participará de 
toda e qualquer atividade relativa à divulgação e maior 
transparência quanto aos direitos dos clientes. 

Um dos pontos focais citados e que acho impor-
tante dar relevância é, não obstante a necessidade da 
campanha de divulgação, a possibilidade, prevista na 
proposta do nobre Deputado Celso Russomanno, da 
existência de um grupo de trabalho permanente des-
tinado a promover a transparência, a divulgação e o 
tratamento dessas informações.
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Encerrando, desejo novamente agradecer a opor-
tunidade de participar desta Comissão e a reafirmar 
que o Banco Safra estará à disposição de V.Exas., 
sempre que necessário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 

– Obrigado, Sr. Eduardo Souza. 
Passo a palavra ao Sr. José Reinaldo Moreira, 

representante do HSBC.
O SR. JOSÉ REINALDO MOREIRA TOSI – Sr. 

Presidente, o HSBC Bank concorda com a proposição 
de se realizar uma campanha institucional de esclare-
cimento sobre os contratos. Gostaria de acrescentar 
que, no caso específico do banco, os contratos, da 
mesma maneira que os dos demais presentes, se-
guem juntamente com o do cartão de crédito quando 
da renovação do plástico.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Muito obrigado, Dr. José Reinaldo.

Com a palavra Sra. Renata Teixeira, represen-
tante do Citibank S.A.

A SRA. RENATA TEIXEIRA – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, demais presentes, esclareço 
que estou aqui representando o Banco Citibank no pro-
duto cartão de crédito. Como o Banco Citibank perten-
ce a um conglomerado financeiro comprometido, em 
primeiro lugar, com o cumprimento da legislação do 
país onde está estabelecido, garanto que os contratos 
de cartão de crédito são enviados juntamente com o 
cartão de crédito bloqueado à casa do cliente após a 
manifestação deste de receber o cartão de crédito; no 
momento do desbloqueio, é avisado ao cliente que está 
sendo gravado que ele recebeu, entendeu o contrato 
do cartão de crédito, bem como o manual do usuário 
do cartão de crédito. 

Além disso, mantemos cópia desse contrato em 
nosso site, para que, em qualquer momento que ne-
cessitar, o cliente possa ter acesso a ele. 

Expresso também a concordância do Banco Citi-
bank quanto à proposta de se efetuar uma campanha 
sobre os contratos e também sobre outros produtos.

O  SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Muito obrigado, Sra. Renata Teixeira.

A Presidência deseja, primeiro, consignar um 
agradecimento aos bancos e instituições financeiras 
presentes a esta audiência pública pela concordância 
quanto à realização de uma campanha de esclareci-
mento aos consumidores com relação ao direito de 
receberem os contratos devidamente preenchidos. 
Em segundo, sugerir que essa campanha seja feita 
de comum acordo pelos senhores e enviada à Comis-

são para que ela possa ser analisada e deferida numa 
próxima audiência.

Com a palavra o Sr. Milton Paulo Kruger, da Cai-
xa Econômica Federal. 

O SR. MILTON PAULO KRUGER JÚNIOR – Sr. 
Presidente, a Caixa Econômica corrobora com tudo 
que foi dito e também irá participar ativamente dessa 
campanha.

O  SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Com a palavra o Deputado Celso Russomanno.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – Sr. 
Presidente, já tinha ficado acordado, na reunião realiza-
da segunda-feira com as administradoras, representa-
dos pelo Presidente da Associação das Administradoras 
de Crédito, que faríamos, a partir desta audiência pú-
blica, reuniões para ajustamento de conduta por parte 
das administradoras de cartão de crédito com relação 
à entrega do contrato, taxa de juros etc. 

Então, eu quero sair daqui com uma data mar-
cada, Sr. Presidente, juntamente com o DPDC, Banco 
Central, Secretaria de Acompanhamento Econômico, 
para que não percamos de vista nosso objetivo. A partir 
de agora, de 15 em 15 dias, realizaremos reunião de 
acordo com a presença das partes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Vamos marcar a data.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
– Podemos fazer daqui a 15 dias, numa terça, quarta 
ou quinta-feira, dependendo das partes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) – 
Então, num primeiro momento, delibera a Presidência 
no sentido de que façamos uma nova reunião daqui a 
15 dias, numa quarta-feira.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
– Sim, mas seria uma reunião fechada e não pública. 
Seria uma reunião de grupo de trabalho com os opera-
doras de cartão de crédito ou com a associação, para 
que pudéssemos fechar essa questão.

Mas seria bom, desde logo, marcar a data. Pode 
ser não na próxima quarta-feira, mas na outra, às 14h., 
pois temos reunião ordinária na quarta-feira. Então, se-
ria quinta-feira, na sala da presidência da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Julio Lopes) 
– Então, de acordo com a proposta, fica marcada para 
a quinta-feira seguinte à próxima, às 10h, na sala de 
reuniões da Comissão.

Não havendo mais quem queira fazer uso da pa-
lavra, declaro encerrada a presente reunião de audiên-
cia pública, agradecendo aos expositores, convidados 
e demais membros a presença.

Está encerrada a reunião.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,  
MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

52ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 45ª Reunião (Audiência Pública), Rea-
lizada em 23 de setembro de 2003

Às quatorze horas e vinte e nove minutos do dia 
vinte e três de setembro de dois mil e três, no Plenário 
08, Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presi-
dência do Deputado Givaldo Carimbão, Presidente, 
reuniu-se a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio 
Ambiente e Minorias com a participação das Comis-
sões de Viação e Transportes e de Finanças e Tributa-
ção em Reunião Ordinária de Audiência Pública para: 
“DISCUSSÃO SOBRE O PROJETO DE LEI 5979/01 
– DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 
– QUE ESTABELECE NORMAS REFERENTES À 
INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR COM INTEGRAN-
TES DO GRUPO INTERMINISTERIAL INSTITUÍDO 
PARA SISTEMATIZAR, ESTUDAR E ELABORAR 
PROPOSTAS PARA REGULAMENTAR A INSPEÇÃO 
TÉCNICA VEICULAR”. Como expositores, participaram 
os Senhores AILTON BRASILIENSE PIRES, Diretor 
do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN; 
JAQUELINE FILGUEIRAS CHAPANADENSE PACHE-
CO, Assessora de Gabinete, representando o Ministério 
das Cidades; RENATO ARAÚJO JÚNIOR, Conselhei-
ro do Conselho Nacional de Trânsito, representando 
o Ministério da Ciência e Tecnologia; AUXILIADORA 
DO REGO BORGES, Programa Nacional de Redução 
de Acidentes do Ministério dos Transportes; e CAR-
LOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS, Assessor 
Técnico da Secretaria de Qualidade Ambiental nos 
Assentamentos Humanos, representando o Ministério 
do Meio Ambiente. Registraram presença os Senho-
res Deputados Givaldo Carimbão, Presidente, Nelson 
Bornier, Júlio Lopes e Luiz Alberto, Vice-Presidentes, 
César Medeiros, Fernando Gabeira, João Alfredo, Paes 
Landim, Ann Pontes, José Borba, Luiz Bittencourt, San-
dro Matos, Casara, Celso Russomanno, Alex Canziani, 
Pastor Reinaldo, Ricarte de Freitas, Janete Capiberibe, 
Júnior Betão, Davi Alcolumbre e Sarney Filho – mem-
bros titulares; Ivan Valente, Leonardo Monteiro, Mar-
celo Guimarães, André Luiz, Silas Brasileiro, Antônio 
Carlos Mendes Thame, Sandes Júnior, Ronaldo Vas-
concellos, Almir Moura, Dimas Ramalho, Dr. Rodolfo 
Pereira, Daniel Almeida e Edson Duarte – membros 
suplentes. Registraram presença na qualidade de não 
membro os Deputados Dr. Heleno, Eliseu Resende, 
Leandro Vilela e Pedro Fernandes. Deixaram de regis-
trar presença os Senhores Deputados Anselmo, João 
Alfredo, Luciano Zica, Paes Landim, Ann Pontes, Luiz 

Bittencourt, Sandro Matos, Casara, Alex Canziani, 
Ricarte de Freitas, Janete Capiberibe, Miguel Arraes, 
Davi Alcolumbre, Sarney Filho e Renato Cozzolino. 
Como convidados registraram presença os Senhores 
Paulo Ziulkoski e Conceição Pereira, da Confedera-
ção Nacional dos Municípios; Irlane Maria Rodrigues 
da Costa, Psicóloga; Máximo Foschiera, Comissão 
de Serviço Pública da Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul; Pedro José A Ortale, AFEEVAS; Edu-
ardo de S. Reis, Elizandra Räder, Jurij Solski e Dário 
Serio, DENATRAN; Luís Sérgio Silveira, IDAQ; José 
Luiz Santolin, ABRATI; Alberto Alves e Maria Elizabe-
th L. Luca, ANFAVEA; Sérgio Seabra Fagundes, IBV: 
Delile Macêdo Júnior, SINDIPEÇAS; Andréa Santini 
Henriques, INMETRO; Carlos Sérgio, Sindicato Rodo-
viário do Pará; Newton Gibson e Lúcia Berbert, ABTC; 
Antônia Maria Fátima Oliveira, Rodrigo César Neiva 
Borges e Cláudio Moura Silva, Consultoria Legislativo 
da Câmara dos Deputados; Dando início aos trabalhos 
o Presidente, Deputado Givaldo Carimbão, declarou 
aberta a reunião e esclareceu aos expositores os pro-
cedimentos regimentais a serem observados. Dando 
seqüência aos trabalhos convidou os expositores a 
tomarem assento à mesa, passando-lhes a palavra 
para proferirem suas palestras. Findas as exposições, 
fizeram uso da palavra, na qualidade de autores dos 
requerimentos que solicitaram a presente reunião, os 
Deputados Luiz Alberto, César Medeiros e Fernando 
Gabeira. Em seguida, o presidente passou a palavra, 
pela ordem de inscrição, aos Deputados Júlio Lopes, 
Dr. Heleno e José Borba. Concluídos os debates e não 
havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, 
o Presidente, Deputado GIVALDO CARIMBÃO, agra-
deceu a participação de todos e declarou encerrada 
a reunião às dezesseis horas e vinte e um minutos. E 
para constar, eu, Ayres de Almeida Silva Filho, Secre-
tário Substituto, lavrei a presente ATA que, depois de 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Depu-
tado Givaldo Carimbão, e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados, da qual farão 
parte integrante as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Declaro abertos os trabalhos da Comissão de 
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, 
que tem por objetivo a discussão do Projeto de Lei nº 
5.979, de 2001, da Comissão de Viação e Transportes, 
que estabelece normas referentes à inspeção técnica 
veicular, com integrantes do grupo interministerial ins-
tituído para sistematizar, estudar e elaborar propostas 
para regulamentar a inspeção técnica veicular. 

Autores do requerimento: Deputados Luiz Alberto, 
César Medeiros e Fernando Gabeira.
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Convido para tomar assento à mesa o Sr. Ailton 
Brasiliense Pires, Diretor do Departamento Nacional 
de Trânsito – DENATRAN; Sr. Renato Araújo Júnior, 
Conselheiro do Conselho Nacional de Trânsito, re-
presentando o Ministro da Ciência e Tecnologia, Dr. 
Roberto Amaral; Sr. Raul Almeida Simões, Secretário 
de Política Nacional de Transportes, representando o 
Ministro dos Transportes; Carlos Alberto Ferreira dos 
Santos, assessor técnico da Secretaria de Qualidade 
Ambiental nos assentamentos humanos, representan-
do o Ministério do Meio Ambiente; e a Sra. Jaqueline 
Filgueiras Chapanadense Pacheco, assessora de ga-
binete, representando o Ministério das Cidades. 

A Sra. Jaqueline ainda não chegou. Assim que o 
fizer, solicito à assessoria que a identifique para que 
tome assento à mesa.

Inicialmente, falarão os autores do requerimento 
para justificar a convocação desta audiência pública 
e, depois, os senhores expositores terão a palavra por 
10 minutos cada um, facultadas, em qualquer caso, a 
réplica e a tréplica. 

A lista de inscritos encontra-se à disposição dos 
Parlamentares com o servidor desta Casa.

Para facilitar a transcrição deste debate, que está 
sendo gravado, solicito àqueles que usarem da palavra 
declinarem previamente o nome.

Feitas as considerações iniciais, gostaria de es-
clarecer aos Sr. Deputados, à sociedade e aos convida-
dos que esta reunião trata do Projeto de Lei nº 5.979, 
de 2001. O projeto, cujo Relator é o companheiro José 
Borba, há 5 ou 6 meses tramita nesta Comissão; veio a 
Plenário, teve o prazo regimental; depois 3 Deputados 
pediram vista; o Relator, após esses Parlamentares 
expressarem suas posições, fez seu relato. O projeto 
deveria ter sido colocado em pauta, mas alguns Depu-
tados pediram que não o fizéssemos. 

Por entendimento, nós o retiramos de pauta há 
20 dias. Ficou acertado que na quarta-feira passada a 
matéria seria votada. Complacentemente, aquiescemos 
ao pedido de audiência pública feito pelos companheiros 
Fernando Gabeira, César Medeiros e Luiz Alberto.

Democraticamente devemos fazer tudo o que 
pudermos para elaborar um documento que contem-
ple o sentimento de todos. Resolvemos dar mais este 
prazo e convocar esta audiência pública para esclare-
cer alguns pontos sobre os quais os Srs. Deputados 
tenham dúvidas.

Estão aqui 2 dos autores do requerimento. Está 
chegando o Deputado Fernando Gabeira e, então, po-
derá haver entendimento.

O projeto está na pauta de amanhã para ser vo-
tado. Não quer dizer que será votado. Espero que haja 
entendimento e que consigamos votar essa matéria 

amanhã. Temos procurado, na medida do possível, 
dar todos os prazos, chegar a entendimentos, ter boa 
relação com os companheiros. Então, se correr tudo 
certo, amanhã poderemos colocar em votação esse 
projeto.

Mas, antes, claro, como os Deputados pediram 
audiência pública, passaremos a palavra, em princípio, 
aos 2 autores do requerimento, depois ao Deputado 
Fernando Gabeira, que está chegando, para esclare-
cerem alguns pontos e fazerem suas considerações. 

Com a palavra o Deputado Luiz Alberto.
O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO – Sr. Presi-

dente, Sras. e Srs. Deputados, saúdo os nobres con-
vidados da Mesa que compõem o grupo de trabalho 
interministerial.

Solicitamos esta audiência pública porque tive-
mos informação da existência do grupo, que recebeu 
sugestões de diversos setores da sociedade civil em 
vários Estados. Isso  suscitou entre nós algumas dú-
vidas acerca de uma série de questões levantadas 
sobre o projeto de lei.

Uma delas, que a mim particularmente interes-
sa debater, é o impacto social da implementação do 
projeto que ora analisamos. 

Como esse grupo de trabalho tem contribuição a 
dar a esta Comissão e pode dirimir algumas dúvidas 
nossas ou melhorar o conteúdo do projeto de lei, nesse 
sentido os Deputados César Medeiros, Fernando Ga-
beira e eu pedimos vista da proposição e solicitamos 
esta audiência pública.

Tenho certeza absoluta de que foi uma atitude 
muito democrática do Governo constituir esse grupo 
de trabalho, que recolheu contribuições da sociedade 
para este projeto de lei.

Portanto, esse é o objetivo desta audiência pú-
blica. Após esta reunião, teremos elementos para dar 
celeridade à tramitação da matéria nesta Comissão, 
em particular, embora ela já tenha passado pela Co-
missão de Viação e Transportes. Portanto, já percorreu 
seu caminho no tocante ao debate nesta Casa.

Sr. Presidente, são estas as considerações que 
gostaria de fazer sobre o motivo que nos levou a so-
licitar esta audiência pública: ouvir as conclusões do 
grupo de trabalho interministerial.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Muito obrigado, Deputado Luiz Alberto.

Registro a presença da Dra. Jaqueline Filgueiras 
Chapanadense Pacheco, representante do Ministério 
das Cidades, além da presença de representantes dos 
Ministério de Ciência e Tecnologia, das Cidades, do 
Meio Ambiente e do DENATRAN. Falta, por enquan-
to, o representante do Ministério dos Transportes, que 
deverá chegar a qualquer momento.
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Com a palavra um dos autores do requerimento, 
Deputado César Medeiros.

O SR. DEPUTADO CÉSAR MEDEIROS – Sr. 
Presidente, saúdo V.Exa. e todos os representantes 
dos Ministérios.

Esta audiência e o projeto são muito pertinentes, 
particularmente nesta Semana Nacional do Trânsito. 
A matéria tem grande importância para a sociedade 
brasileira e interessa a diversos setores do Governo e 
Comissões da Casa, uma vez que envolve saúde pú-
blica (nível dos ruídos), turismo, segurança pública e 
geração de empregos. Portanto, vemos que se trata de 
amplo projeto, cujo estudo precisamos aprofundar. 

Como a matéria estará em pauta amanhã, é 
importante termos conhecimento das conclusões do 
grupo interministerial para saber, até amanhã, como 
trabalhar pontos com algumas imperfeições que pre-
cisam ser modificadas.

De antemão, deixo claro que se trata de importan-
te projeto e que nossa intenção é buscar mais subsídios 
para realizar um bom debate amanhã aqui.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-

bão) – Muito bem, Deputado César Medeiros.
Informo aos senhores representantes dos Minis-

térios que a Comissão tem 3 segmentos: meio ambien-
te, defesa do consumidor e minorias e conta com 25 
Deputados. Claro que o autor do requerimento quer 
votar a matéria, mas ainda não há clareza. Uma ação 
é procurar Ministério por Ministério; outra, audiência 
pública, porque, primeiro, torna público o assunto e, 
segundo, a discussão em conjunto facilita muito ao Par-
lamentar. Regimentalmente, os Deputados entendiam 
importante realizar a audiência pública. Estão aqui os 
autores do requerimento.

Quero que os senhores compreendam que efeti-
vei esta audiência em tempo recorde, porque já havia 
entendimento de votar a matéria, que vem tramitando 
há 3 meses. Assim, procuramos dar à proposição a 
devida atenção.

Feitos os esclarecimentos pelos autores do re-
querimento – posteriormente o Deputado Gabeira 
também se expressará -, passo a palavra ao Sr. Ailton 
Brasiliense Pires, Diretor do DENATRAN.

O SR. AILTON BRASILIENSE PIRES – Boa-tar-
de, Sras. e Srs. Deputados. 

Quero , em nome do DENATRAN e da Comissão 
Interministerial que foi instituída, agradecer a V.Exas. a 
oportunidade de participar desta audiência pública.

Inicialmente, gostaria de saber se os senhores 
acham conveniente que eu fale sobre um estudo que 
estamos elaborando, não só da parte de segurança pú-
blica, como também de meio ambiente, que, no nosso 

entender, talvez possa ajudá-los no detalhamento do 
debate de amanhã cedo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Não há problema algum. O senhor pode fazer 
a apresentação dos eslaides.

O SR. AILTON BRASILIENSE PIRES – Mas é 
muito superior aos 10 minutos de que disponho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Que Deus o abençoe e lhe dê muita força. Tendo 
de falar, não há problema, entendemos.

O SR. AILTON BRASILIENSE PIRES – Por meio 
da Portaria Interministerial nº 157, foi constituído esse 
grupo de trabalho que tem como propósito resolver 
a regulamentação do art. 104 do Código de Trânsito 
Brasileiro. Tínhamos o prazo inicialmente previsto de 
120 dias, prorrogado recentemente por mais 60 dias, 
em função das audiências públicas que realizamos e 
de imaginarmos que o término do trabalho seria pos-
sível nesse período.

As pessoas que compõem esse grupo são as 
seguintes: eu, na condição de coordenador, do DENA-
TRAN; Jaqueline  Pacheco e o engenheiro Luiz Carlos 
Bertotto, do Ministério das Cidades; Renato Araújo, do 
Ministério da Ciência e Tecnologia; Raul de Bonis, do 
Ministério dos Transportes; e Carlos dos Santos, do 
Ministério do Meio Ambiente.

O objetivo é tratarmos dos arts.104 e 131do Có-
digo de Trânsito Brasileiro. O art. 104 prevê que “Os 
veículos em circulação terão suas condições de segu-
rança, de controle de emissão de gases poluentes e 
de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obri-
gatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo 
CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONA-
MA para emissão de gases poluentes e ruído”.

O art. 131 dispõe que “O Certificado de Licen-
ciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, 
vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e es-
pecificações estabelecidos pelo CONTRAN”.

O § 3º define que “Ao licenciar o veículo, o pro-
prietário deverá comprovar sua aprovação nas inspe-
ções de segurança veicular e de controle de emissões 
de gases poluentes e de ruído, conforme disposto no 
art. 104”.

O Governo está propondo a definição de uma 
política geral. Essa política necessariamente precisa 
passar por alguns pontos: 

1º) Apoiar os Estados e Municípios no exercício 
das suas competências definidas no Código. 

2º) Estimular a municipalização do trânsito, já que 
o Município é o órgão – entre aspas – “novo”, que passa 
a responder por atribuições definidas no Código;

3º) Promover o aumento da segurança no trânsi-
to por meio da redução de acidentes provocados pela 
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má conservação veicular e também, evidentemente, 
da gravidade dos acidentes, ou seja, diminuir não só 
o número de acidentes, mas também a gravidade dos 
acidentes; 

4º) Promover a melhoria das condições ambien-
tais; 

5º) Promover a melhoria da qualidade da frota. 
6º) Implementar a cultura da manutenção preven-

tiva de veículos – na verdade, é por meio desse tópico 
que o Governo pretende iniciar a questão da inspeção, 
ou seja, muito antes de ela efetivamente começar a 
ganhar corpo e ser exercida em todo o território na-
cional. O que se espera é que o Governo, por meio de 
campanha de educação, vá monitorando a população 
para a importância de que se faça a manutenção pre-
ventiva, de acordo com o que está previsto nas espe-
cificações dos fabricantes.

7º) Promover o aperfeiçoamento da prestação 
de serviço técnico em mecânica automotiva, além da 
formação de mão-de-obra.

Essa  é a política geral, os aspectos principais 
da política que o Governo pretende propor.

Alguns impactos, tanto sociais quanto econômi-
cos, acreditamos que receberemos de forma conse-
qüente. O primeiro é a redução do custo social com 
acidentes. Os senhores sabem que, recentemente, um 
estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada – IPEA, em conjunto com o Depar-
tamento Nacional de Trânsito – DENATRAN e outras 
entidades, entre elas, universidades e organizações 
não-governamentais, publicou o custo do acidente de 
trânsito em regiões urbanas, e esse valor chegou a 5,3 
bilhões de reais, computadas não só as perdas mate-
riais, mas também os custos hospitalares e as perdas 
das horas trabalhadas.

Nós, juntamente com o Ministério dos Transpor-
tes e o Ministério das Cidades, vamos desenvolver o 
estudo que está faltando, que é o custo do acidente 
rodoviário, que ocorre em número muito menor que 
os acidentes urbanos, mas, infelizmente, os custos 
são muitos maiores, assim como o envolvimento pes-
soal. É possível que esse número, o custo social com 
acidentes, esteja chegando à casa dos 10 bilhões de 
reais por ano. Portanto, a redução dos acidentes e a 
redução da gravidade dos acidentes é, evidentemen-
te, fundamental.

O segundo aspecto é a redução de despesas 
com danos ambientais, em especial quanto à saúde 
nos grandes centros urbanos. Os senhores sabem o 
que acontece em algumas cidades do País, principal-
mente no inverno. O número de pessoas internadas 
por problemas pulmonares cresce justamente nessa 
época do ano.

O terceiro, um dos mais importantes, que vamos 
verificar depois e analisar com mais calma em outra 
prancha, é a questão da clonagem e a moralização 
do mercado de veículos. Esse item merece algumas 
pranchas que vamos comentar a seguir.

O quarto tópico é a geração de algumas dezenas 
de milhares de empregos, tanto diretos quanto indiretos. 
O pessoal vai ter de ser contratado, recrutado, capaci-
tado, para, efetivamente, exercer essa função.

O quinto é a inibição do uso de veículos inse-
guros. O que se quer é criar um novo ambiente para 
que a população possa exercer pressão sobre as ou-
tras pessoas que ainda não assimilaram esse tipo de 
comportamento.

O sexto é a redução dos custos do transporte. 
Quando se trabalha a manutenção preventiva, sabemos 
que o custo geral da manutenção é menor do que quan-
do se pratica unicamente a manutenção corretiva.

O Governo imagina que seja possível atingir algu-
mas metas. Estamos em uma fase inicial. Esse grupo 
foi criado em maio, pelo Ministro das Cidades, Olívio 
Dutra. Deveremos concluir nosso relatório nas próxi-
mas semanas. Posteriormente, o Ministro vai obter uma 
posição final do Governo. Imaginamos que até o final 
do próximo ano seja possível dar início ao processo 
da inspeção veicular.

Pretende-se submeter toda a frota nacional a 
pelo menos uma inspeção até o final de 2006. Está se 
imaginando um cronograma mínimo, de tal forma que 
em 3 anos toda a frota nacional tenha passado pelo 
menos por uma inspeção.

Uma das metas, óbvia, é a redução do número 
de acidentes.

Outra é a promoção do incremento de diagnóstico 
a bordo, ou seja, o painel dos nossos veículos passar 
a dispor de um número maior de informações do que 
aquelas de que dispomos hoje, que são apenas e tão-
somente a temperatura do motor, o nível do combus-
tível e coisas do tipo.

Há alguns dados ainda, antes de iniciarmos o 
nosso debate.

A idade média estimada da frota para veículos 
leves está na casa dos 10 anos e para veículos pesa-
dos em torno de 14. Faço uma observação: essa não 
é uma crítica à frota. O nosso problema não é a idade 
da frota, mas a cultura da manutenção da frota. Um 
veículo com 10, 15 ou 20 anos não necessariamente 
está condenado. Ele pode estar condenado com 2 ou 
3 anos, dependendo da falta de manutenção efetiva 
que esse veículo possa estar sofrendo.

Essa informação é só para os senhores terem 
idéia de como se compõe a frota: 28% de nossa fro-
ta tem menos de 4 anos, enquanto praticamente três 
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quartas partes de nossa frota tem mais de 4 anos. 
Mas, de novo, isso não significa que essa frota esteja 
previamente condenada.

Para  termos idéia do que pode ocorrer, recorre-
mos a alguns institutos que, vez ou outra, em diversas 
cidades do País, realizam uma avaliação da saúde 
mecânica de veículos. Nessa avaliação foram inspe-
cionados, em São Paulo, entre 1992 e 1997, mais ou 
menos 2.500 veículos. Uma dessas tomadas aconte-
ceu em um shopping, portanto, com um valor mínimo 
de veículos, ou seja, não estamos necessariamente 
trabalhando com veículos envelhecidos – em geral, 
as pessoas que fazem suas compras em shopping 
têm veículos mais ou menos novos. Apesar disso, na 
primeira avaliação, o índice de reprovação, principal-
mente quanto aos itens mais importantes, como freio, 
suspensão e direção, ficou na faixa de 25%. Se pe-
garmos outro item, como pneus, por exemplo, tanto a 
calibragem como o desgaste, teremos valores maiores 
para veículos leves. Quanto aos veículos pesados, o 
índice de reprovação nos principais itens – freio, sus-
pensão e direção – chega à ordem de 50%. O que não 
significa que, se fosse feita a inspeção, a frota estaria 
proibida de circular. Menos, é claro, no que diz respei-
to ao freio dos veículos, requisito que propomos seja 
adotado no primeiro ano. Nesse caso, então, o cida-
dão faz o ajuste para, só então, voltar a circular. Pro-
vavelmente, de 90% a 95% desses veículos seriam 
aprovados na segunda inspeção, depois de ajustado 
o defeito detectado. 

Outra pesquisa, elaborada pelo Instituto Datafo-
lha, aponta que entre favoráveis e muito favoráveis à 
inspeção veicular estão praticamente três quartos da 
população. Quando vamos buscar as razões dessa 
aceitação, verificamos que entre os principais itens 
está o fato de que a nossa frota de 31 milhões de veí-
culos, aproximadamente um percentual que está entre 
25% e 30%, troca de dono todos os anos. Então pas-
sa a ser muito importante para esses 7 a 10 milhões 
de futuros proprietários de carros usados saberem 
da procedência do veículo, da real condição de ma-
nutenção do veículo, e até mesmo se esse carro não 
foi roubado, se não é devedor de multas no trânsito e 
coisas do tipo. Essas questões estão sendo apontadas 
no percentual citado. 

Há também o outro lado: quem está vendendo 
o veículo entende que, a partir do momento em que 
passa a realizar a manutenção preventiva, seu carro 
passa a ter maior valor de mercado, já que pode apre-
sentar documento feito por entidade idônea que atesta 
que o veículo está em perfeita condição de circulação. 
Portanto, a pesquisa do Instituto Datafolha aponta-nos 

essa condição, ou seja, a expectativa da população 
em relação à inspeção veicular.

Fizemos uma rápida avaliação de quando foi 
implantada a inspeção veicular em outras cidades e 
países e qual a taxa média de reprovação na primeira 
ida do veículos aos inspetores. Nota-se, por exemplo, 
que a Alemanha, a primeira da ponta, executa inspe-
ção veicular há mais de 50 anos; a Bélgica e o Reino 
Unido, praticamente, há mais de 40; a Espanha, assim 
como a Suécia, há mais de 20 anos; e, mais recente-
mente, a França e a província de Buenos Aires, há 10 
anos. Chama-nos a atenção o índice de reprovação na 
primeira inspeção em todos os países, algo em torno 
de 20%. Os senhores notem que, mesmo em países 
que realizam a inspeção há muito tempo, o índice de 
reprovação ainda é – entre aspas – “relativamente 
alto”. Devemos considerar que esse processo cultural 
já vem acontecendo há muito tempo e, portanto, o grau 
de rigidez praticado em alguns países é muito maior 
que o que pretendemos adotar por aqui. 

O grau de rigidez que adotaremos será o acon-
selhável tecnicamente. Sabemos que não dá para co-
meçar com o grau de exigência já praticado por alguns 
países, e a periodicidade adotada para veículo leve 
está na faixa de 2 anos. 

Algumas  questões, previstas no Código, consi-
deram que o modelo a ser implantado tanto para segu-
rança quanto para o meio ambiente terá um processo 
gradativo, apesar de se verificar mais ou menos 150 
itens. Os critérios para a periodicidade e para a repro-
vação serão divulgados.

O Código prevê que a regulamentação e a au-
ditoria de todo o sistema são feitas pela União; a im-
plantação, pelo Estado, e a fiscalização, por todos os 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito. 

O grupo concordou que os itens de segurança 
são as normas em vigor da ABNT; com relação ao 
meio ambiente, o que o Conselho Nacional de Meio 
Ambiente define.

O grupo discute, para posterior análise tanto do 
Ministro das Cidades, quanto do Governo, a periodi-
cidade semestral, anual ou bienal por tipo de veículo 
e por idade de veículo. Nós estamos elaborando um 
relatório, procurando apontar para cada um dos itens 
vantagens e desvantagens, aquilo que seria reco-
mendável ser introduzido no processo. Já que é um 
processo gradativo, estamos imaginando um que seja 
implantado com o devido bom senso.

Na questão de licenciamento, todo veículo en-
volvido com acidente. A partir daí, o que sofrer alte-
rações, transformações, transferência de Estado ou 
transferência de propriedade.
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O princípio fundamental do programa de implan-
tação é educativo, isto é, as pessoas terem consciência 
da importância de se ter um veículo bem conservado. 
Evidentemente, ele será gradual à medida que todo o 
projeto for implantado.

Quanto à frota, é todo tipo de veículo de todas 
as idades. Está em discussão se os veículos novos 
estão de acordo com a garantia do fabricante: 1, 2 ou 
3 anos, provavelmente a partir do término da garantia 
do fabricante do modelo.

O programa de implantação verifica todos os itens. 
Mas, para o primeiro ano, para a primeira inspeção, o 
item freio será fatal. No segundo ano, consideraremos 
o sistema de freios, eixo, suspensão etc. A população 
será devidamente informada sobre quais são os itens 
reprovativos a cada ano e o que será exigido no ano 
seguinte.

A estação só presta serviço de inspeção veicu-
lar, ou seja, não pode ter qualquer outro serviço em 
paralelo; os requisitos quanto aos equipamentos têm 
de ser anteriormente aprovados pelo Instituto Nacional 
de Metrologia e têm de atender todo tipo de veículo 
em qualquer tipo de estação, fixa ou não; certificação, 
padrão ISO, informatizada e automatizada, e, após 
cada avaliação, a informação vai para o DETRAN de 
cada Estado e para o DENATRAN, que faz o Registro 
Nacional de Veículos Automotores. É necessário que 
a mão-de-obra seja qualificada. 

Estamos estudando que medidas o Código prevê 
para veículos reprovados, sem condições de transitar. 
Com relação aos veículos reprovados, mas com condi-
ções de transitar, qual o prazo para a reinspeção. 

A responsabilidade da fiscalização é de todos 
os entes que compõem o Sistema Nacional de Trân-
sito. A execução do programa é de responsabilidade 
dos 3 esferas de Governo. Há uma discussão sobre 
a competência complementar. Obviamente, será dis-
cutido se os modelos serão para administração direta 
ou terceirizada. Em sendo terceirizada, se serão por 
meio de um processo de concessão, de contratação 
ou de credenciamento.

Há uma discussão, primeiro, se a tarifa será a 
mesma em todo o território nacional; segundo, se será 
a mesma em todo o Estado, podendo ser diferenciada 
de Estado para Estado; terceiro, poderá ser variável; 
quarto, permitirá receita extra – isso tem a ver, even-
tualmente, com a possibilidade do sucateamento da 
frota, algo a ser discutido. E a  remuneração do serviço 
poderá ser por tarifa ou incorporada ao licenciamen-
to. Os cursos tradicionais, tanto para auditoria quanto 
para fiscalização e infra-estrutura, devem cobrir todos 
os cursos nas 3 esferas de Governo. A arrecadação 
será diretamente na prestação dos serviços nas es-

tações ou quando do pagamento do licenciamento do 
veículo no banco. 

Quanto à reinspeção, o veículo recebe aprova-
ção e tem um prazo para voltar. As alternativas em 
estudo são: isenção, dentro do prazo de retorno; tarifa 
reduzida, desde que dentro do prazo de retorno; tarifa 
integral – isso está em estudo – no retorno. 

Quanto às consultas públicas, elas ocorreram 
em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
Recife e Belém. O Grupo de Trabalho Interministerial 
tem prazo para concluir o relatório e encaminhá-lo ao 
Ministro das Cidades. 

O Sr. Carlos Alberto, do Ministério do Meio Am-
biente, fará agora para os senhores uma breve exposi-
ção, a exemplo da minha, sobre questões relacionadas 
ao meio ambiente. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Depois da exposição do Dr. Ailton Brasiliense, 
Diretor do DENATRAN, falará agora o Sr. Carlos Alber-
to Ferreira dos Santos, representando o Ministério do 
Meio Ambiente. Sua exposição será gravada e poste-
riormente transcrita.

O SR. CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS 
SANTOS – Boa-tarde. Nosso objetivo é fazer uma 
apresentação do que consta na nossa legislação e a 
proposta que está sendo objeto de discussão também 
no âmbito do Grupo de Trabalho do DENATRAN, em 
relação à Inspeção Técnica Veicular – ITV.

A legislação ambiental é baseada na Resolução 
nº 18, de 1986, do CONAMA, que estabeleceu o PRO-
CONVE, Programa de Controle da Poluição do Ar por 
Veículos Automotores. 

O PROCONVE foi ratificado pela Lei nº 8.723, de 
1993, alterada depois pela Lei nº 10.203, que ampliou 
a orientação do programa aos Governos Estaduais e 
Municipais.

Os objetivos do PROCONVE são o de contribuir 
para o controle de emissões de gás poluentes e ruídos 
de veículos automotores e a economia de combustível; 
o de verificar o atendimento pelos veículos automo-
tores em circulação dos limites de emissão de gases 
poluentes e ruído estabelecidos no PROCONVE.

Ano retrasado, o PROCONVE teve aprovado a 
Resolução nº 315, que estabeleceu as novas etapas 
para o programa. Ressalto que as etapas vencidas 
em 1997 já indicavam resultados extraordinários do 
programa. 

Para V.Exas. terem idéia, no caso dos veícu-
los leves, as emissões de CO dos veículos de 1986 
estavam em torno de 24 gramas por quilômetro. Na 
resolução que estabeleceu as metas para 1997, as 
emissões estavam em 2 gramas por quilômetro; e os 
veículos produzidos em 1997 estavam com 0.7 gra-
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mas por quilômetro. Quer dizer, a redução era de mais 
de 97% em cada um dos poluentes. Eu me referi ao 
CO, ao monóxido de carbono, mas devemos estender 
essa observação também aos hidrocarbonetos e aos 
óxidos de nitrogênio. Outro objetivo do PROCONVE é 
estimular a regulagem e a manutenção adequada dos 
veículos automotores. 

Como breve histórico, devo dizer que o PROCON-
VE é um programa permanente do Ministério do Meio 
Ambiente, regulamentado pelo Conselho Nacional do 
Meio Ambiente, e, no caso do programa IM, Programa 
de Inspeção e Manutenção de Veículos, a Resolução 
principal é a SS-93, que sofreu atualizações. 

Vale mencionar as Resoluções nºs 251 e 252, 
de 1999. A primeira trata dos limites de procedimentos 
de opacidade para medição de veículos pesados; e a 
outra, da questão dos ruídos. 

Outra Resolução, a de nº 793, é mais abrangente. 
Trata  também de procedimentos e de várias orienta-
ções para que Estados e Municípios possam implantar 
seus programas.

Vale mencionar ainda que, nos anos 2001 e 2002, 
aprovamos resoluções que regulamentam requisitos 
para conversores catalíticos de reposição, os chama-
dos catalisadores; a conversão de veículos para o gás 
natural; e o programa de redução de poluição para 
veículos de duas rodas, o PROMOT – Programa de 
Controle da Poluição do Ar Por Motociclos, Ciclomo-
tores e Similares,. 

Na realidade, essas 3 resoluções não atingem 
diretamente o programa de inspeção, mas são impor-
tantes no momento em que se realizarem as inspe-
ções dos veículos.

Quanto às competências, a legislação ambiental 
segue o determinado na Lei nº 8.723, depois ratificada 
pela Lei nº 10.203, sobre a competência dos órgãos 
ambientais estaduais e municipais, para elaboração 
dos critérios de implantação e execução dos progra-
mas de IM e para certificação dos operadores de linha 
dos centros de inspeção.

Compete também aos órgãos ambientais estadu-
ais e municipais o estabelecimento de procedimentos 
de controle de qualidade, auditorias e normas com-
plementares, tendo em vista as peculiaridades locais. 
Compete ainda ao órgão estadual, em articulação com 
os órgãos municipais de meio ambiente, a elaboração 
de um plano de controle para veículos em uso, sobre o 
qual falarei depois mais detalhadamente. Os Estados, 
junto com os Municípios, que receberão o programa de 
inspeção, precisam elaborar um plano para identificar 
a frota e um cronograma de implantação, para saber, 
inclusive, como será feito o licenciamento. 

O plano deverá definir medidas de controle, ca-
racterísticas conceituais e operacionais, regiões prio-
rizadas e a frota alvo, além do cronograma preliminar 
de implantação. 

O plano também deverá definir as regiões que 
apresentam características metropolitanas ou que en-
volvam mais do que um Município, de modo a integrá-
las em um único programa. 

Além disso, o plano deverá definir a forma de vin-
culação com o sistema estadual de registro e licencia-
mento de trânsito de veículos e a forma de integração 
com os programas de inspeção de segurança. 

Quanto às regiões constituídas por um único Mu-
nicípio, o desenvolvimento e a supervisão dos progra-
mas de IM poderão ser feitos pelos órgãos ambientais e 
municipais, nos termos e forma definidos pelos órgãos 
ambientais estaduais.

A legislação prevê a forma de execução, ou seja, 
que os serviços de inspeção poderão ser contratados 
para execução indireta ou executados diretamente pe-
los Estados, como acontece no Rio de Janeiro, onde 
o DETRAN, a FEEMA e a Universidade do Estado 
atuam juntos.

Quanto à execução indireta só há uma ressalva: a 
operação poderá ser feita por concessão, ou qualquer 
outra forma prevista em lei, e os sócios não poderão ter 
qualquer vínculo societário com empresas de comércio 
de veículos, com prestadoras de serviços e manuten-
ção ou que forneçam peças de reposição.

A Resolução nº 7 trata detalhadamente de proce-
dimentos técnicos, como a nº 251, também. Ela esta-
belece os padrões de emissão dos poluentes e ruídos 
que deverão ser observados quando da avaliação do 
estado de manutenção dos veículos em circulação. 
Quer dizer, estabelece o monóxido de carbono como 
padrão, a velocidade angular como padrão, além de 
outros, complementados por resoluções posteriores. 
Estabelece ainda requisitos mínimos para os proce-
dimentos de inspeção dos veículos leves e pesados, 
isto é, como será feita a inspeção no local pelos ins-
petores, os equipamentos a serem empregados e o 
que será inspecionado. Permite também a dispensa 
da inspeção de veículos concebidos exclusivamente 
para aplicações militares e agrícolas, como tratores, 
além de máquinas de terraplanagem e pavimentação, 
de competição e outros de aplicação especial.

Em relação à frota alvo, destacamos aqui algu-
mas orientações já contidas na legislação. Os veículos 
integrantes de frotas de Municípios com programas de 
IM devem ser inspecionados na circunscrição do pro-
grama de IM ao qual pertence o Município. 

Os planos de controle poderão estabelecer condi-
ções para circulação das frotas de ônibus e caminhões 



Janeiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 19 02079 

licenciados em Municípios não incluídos em programas 
de IM, caso existam postos de inspeção de IM nas vias 
de acesso às regiões cobertas por esses programas. 
O  CONAMA  regulamentará as condições de circu-
lação para outros veículos licenciados em Municípios 
não incluídos em programas de IM. 

Tais orientações, fruto de discussões no CONAMA 
e no IBAMA, órgão executor do Ministério, se transfor-
maram em exigências da legislação.

Sobre os centros de inspeção, (falha na gravação 
) prevê também que (falha na gravação ) do programa 
seja prevista a construção das vias de inspeção para 
veículos leves e pesados. Também estabelece carac-
terísticas mínimas que devem ser observadas pelos 
centros de inspeção. Listei algumas, mas há bem mais 
do que essas. Deverão ser cobertos e dispor de venti-
lação adequada para permitir a inspeção de veículos 
com motor ligado. No caso da inspeção ambiental é 
muito importante que ocorra assim. Deverão ser ade-
quadamente dimensionados, de modo a evitar inter-
rupções das atividades e filas com tempo de espera 
superior a 30 minutos. E deverão ser utilizados siste-
mas informatizados nas atividades que envolvam a 
manipulação de dados, o registro das informações e os 
relatórios. Define também as características necessá-
rias para os equipamentos utilizados tanto na parte de 
especificações quanto na de equipamentos. Deverão 
ainda manter equipamentos de reserva calibrados e 
estoque de peças de reposição. A administração dos 
centros de inspeção se preocupa com isso, até para 
que não haja solução de continuidade na operação 
dos equipamentos.

Quanto à periodicidade da inspeção, os órgãos 
estaduais e municipais de meio ambiente a definirão, 
observando que deverá ser, no máximo, uma vez a 
cada ano, podendo, contudo, ser prevista freqüência 
maior para frotas urbanas de uso intenso. Hoje discute-
se no DENATRAN o prazo de validade de 2 anos para 
veículos que saem da fábrica com um certificado de 
garantia. Seria uma grande atualização na resolução, 
realmente muito antiga. Ela é de 1993. 

Critérios de rejeição, aprovação e reprovação.
Consta da resolução que os veículos inspeciona-

dos nos programas de IM devem seguir determinados 
critérios. Se o veículo for reprovado em um único item 
relativo à inspeção visual, como parâmetros e medidas, 
será rejeitado ou reprovado na inspeção geral. 

Constatamos ali alguns problemas que levam à 
rejeição imediata dos veículos leves na inspeção visual. 
São eles: funcionamento irregular do motor, emissão 
de fumaça visível, exceto vapor d’água, vazamentos 
aparentes, alterações no sistema de escapamento. E, 
na verificação dos itens de controle de emissão, se al-

gum problema for verificado o veículo nem passa para 
a segunda fase da inspeção. Ele já estará eliminado. 

Sobre a reinspeção, os veículos rejeitados e re-
aprovados deverão fazer os reparos necessários e 
retornar para a reinspeção, tendo direito, na primeira 
reinspeção, à isenção do pagamento ou redução do 
valor dos serviços, quando cobrados nos prazos e con-
dições estabelecidos pelos órgãos ambientais.

Quanto ao valor do serviço, a legislação também 
se preocupou com isso. Os órgãos ambientais, nos ter-
mos da legislação vigente, estabelecerão os valores a 
serem cobrados para a inspeção dos veículos. O valor 
dos serviços de inspeção será cobrado como preço 
público, fixado pelo órgão responsável, que também 
definirá os procedimentos de reajuste e revisão.

Os órgãos ambientais executores do programa 
também poderão fixar a cobrança de um percentual 
de até 15% das tarifas, cobradas pelos executores 
indiretos dos serviços. A divisão seria feita de forma 
eqüitativa: 50% para os órgãos estaduais e 50% para 
os órgãos municipais que fizerem parte do programa 
de inspeção.

Queremos comentar alguma coisa também so-
bre a mão-de-obra. 

A Resolução nº 256, de 1999, determina que as 
inspeções serão realizadas por profissionais regular-
mente habilitados em cursos de capacitação especí-
fica para programas de IM. Estabelece  ainda alguns 
requisitos para o inspetor de controle de emissões 
veiculares, como possuir Carteira Nacional de Habi-
tação, escolaridade mínima de 2º grau, curso técnico 
completo em automobilística e mecânica, ou experi-
ência superior a um ano no exercício da função, ou 
ainda ter concluído curso preparatório para inspetor 
técnico de emissões veiculares, além de não ser pro-
prietário, sócio ou empregado de empresa que realize 
reparação, recondicionamento ou reposição de peças 
de veículos.

Quanto à auditoria, nem precisaria estar incluída 
aqui. Mas faz uma observação, estabelecendo que o 
processo de inspeção será submetido à auditoria por 
instituições idôneas. Isso é óbvio. 

Mais uma informação ao público. No estágio 
inicial do programa, os órgãos ambientais poderão 
considerar a possibilidade de inspeção mandatória e 
atendimento voluntário, com os objetivos e divulgação 
de sua sistemática, conscientização do público e ajus-
tes à exigência do programa.

Só para concluir, quero dizer a V.Exas. que a le-
gislação ambiental estabelece, por intermédio do CO-
NAMA, requisitos mínimos e diretrizes básicas para que 
os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente 
possam realizar seus programas. 
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Conforme dispõe a Lei nº 10.203, até agora so-
mente o Estado de São Paulo vem cumprindo essas 
determinação, por meio do Poder Público Municipal. 
Temos trabalhado com outros Estados. Este ano fir-
mamos convênios com alguns Estados Tentamos au-
xiliá-los na elaboração dos seus planos de controle 
para que possam, o mais rápido possível, implantar 
seus programas.

Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-

bão) – Agradeço aos representantes do Meio Ambiente 
e DENATRAN a participação. 

Vou passar a palavra, se é que eles têm algo para 
dizer, aos representantes dos Ministérios da Ciência e 
Tecnologia e das Cidades. 

Com a palavra a Sra. Jaqueline Filgueiras Pache-
co, do Ministério das Cidades.

A SRA. JAQUELINE FILGUEIRAS CHAPANA-
DENSE PACHECO – Boa tarde a todos. 

Ontem participamos da terceira Jornada Brasileira 
“Na Cidade Sem Meu Carro”. Estou aguardando um 
telefonema para poder passar algumas informações 
interessantes ao Plenário. Foi um evento de âmbito na-
cional, com grande participação das capitais e outras 
cidades, que, após aderirem a diversos programas, 
obtiveram boa redução no número de gases, de po-
luentes, o que também nos fez refletir sobre o papel 
do automóvel. 

Digo isso porque essa jornada se coaduna com 
o propósito de qualificarmos o papel do automóvel à 
prioridade do cidadão, aos deslocamentos do cidadão. 
Nosso trabalho busca oferecer um bom resultado da 
inspeção técnica a ser implantada. 

Sr. Presidente, solicito um pouco mais de tempo, 
para poder passar informações mais detalhadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Com a palavra o Dr. Renato Araújo Júnior, do 
Ministério da Ciência e Tecnologia.

O SR. RENATO ARAÚJO JÚNIOR – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, demais membros que 
compõem a Mesa, senhores e senhoras que partici-
pam desta audiência pública, boa tarde. 

Na condição de representante do Ministério da 
Ciência e Tecnologia no Conselho Nacional do Trânsi-
to, quero agradecer à Comissão o convite que me foi 
formulado. O Dr. Ailton Brasiliense já explanou sobre 
os aspectos e os pontos conflitantes que envolvem a 
inspeção técnica veicular e que vêm sendo discutidas 
pelo Grupo Técnico Interministerial que trata do estudo 
e da sistematização para apresentação de uma reso-
lução. O Dr. Carlos, representando o meio ambiente, 
também apresentou as questões ambientais que vêm 
sendo regulamentadas no âmbito do CONAMA. 

Nada  mais tenho a acrescentar em função das 
discussões técnicas apresentadas. Destaco apenas 
que, no art. 13, inciso I do projeto de lei, foi acresci-
da uma destinação de 2,5% sobre a arrecadação na 
inspeção de segurança ao Fundo Nacional de De-
senvolvimento de Ciência e Tecnologia, uma iniciativa 
bastante importante. Não existirá desenvolvimento se 
não houver interesse de investimento na área de ci-
ência e tecnologia. 

Coloco-me à disposição de todos. Muito obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Feita a exposição pelos convidados, registro, 
com muita honra, a presença do Ministro Eliseu Re-
sende, nosso companheiro Deputado. É uma honra 
tê-lo conosco, Sr. Ministro e Deputado.

Passo a palavra aos autores do requerimento, 
os Deputados Fernando Gabeira, César Medeiros e 
Luiz Alberto.

Com a deferência do Deputado Fernando Gabei-
ra, passo a palavra o Deputado Luiz Alberto.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO – Sr. Presi-
dente, considero bastante justo esse pedido de audi-
ência pública. Vários pontos levantados pelos exposi-
tores irão, com certeza, ajudar na elaboração ou na 
conclusão do projeto de lei. Porém, tenho algumas 
preocupações. 

Em primeiro lugar, na exposição do Dr. Ailton, Dire-
tor do DENATRAN, que disse que o relatório ainda está 
inconcluso, observei questões fundamentais a serem 
decididas, apesar de estarem previstas no projeto de 
lei. Por exemplo, a dúvida que persiste é saber se no 
programa a operação será feita diretamente por uma 
instituição pública ou se será realizada em regime de 
concessão por empresa privada. É uma dúvida que 
deve ser imediatamente superada. No projeto de lei 
está estabelecido que será feita por empresa privada, 
por regime de concessão. 

Outras questões não foram respondidas ainda. 
E o relatório deverá ser concluso nesse aspecto, para 
que os Ministérios possam orientar o Governo no sen-
tido de formular um projeto fechado, que não fique tra-
mitando em outras Comissões, retornando e indo ao 
plenário para ser novamente debatido. 

Outra preocupação que desejo ver sanada é de 
cunho social. Analisando os números da frota nacio-
nal, constatamos que a média – que sempre chamo 
de média de perversidade – indica que temos veículos 
bastante antigos. Dez anos de uso para um veículo é 
bastante tempo. Não tenho esse dado em mãos, mas 
é possível perceber nas cidades brasileiras que existe 
um número imenso de veículos leves e pesados que 
fazem parte da frota nacional, de propriedade particu-
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lar, e que são utilizados como instrumento de trabalho. 
São veículos, tenho certeza absoluta, que não passa-
riam incólume por uma inspeção dessa. Então, qual 
é a preocupação? É a de que essas pessoas sejam 
obrigadas a viver sem o seu instrumento de trabalho. 
Como o Grupo de Trabalho Interministerial pensou 
essa preocupação do ponto de vista social? Não sei 
os números. Número  elevado disso criará com certeza 
problema de natureza social que precisamos respon-
der. Acredito que, de alguma forma, esse programa a 
ser implementado irá impactar a indústria automotiva, 
porque haverá, conseqüentemente, a possibilidade 
de renovação de frota, sem esquecer que carros mais 
novos poderão ser lançados nas cidades brasileiras. 
Espero que alguém me responda se essa preocupa-
ção foi levantada.

Por último, outra preocupação refere-se a algo 
que também não ficou bem evidente no projeto de 
lei. Como deverá ser feito o loteamento do País – se 
o programa fosse executado por instituição pública a 
solução seria mais fácil, mas no caso de concessão 
ela será feita por lote – para evitar que as grandes 
capitais, os centros urbanos com densidade muito 
grande de veículos, o chamado filé mignon, passe a 
ser mais disputado, em detrimento de outras regiões 
onde se tem presença mais rara da frota de automó-
veis, quando deveriam também ser objeto de disputa 
na concessão? Como o Grupo pensou em evitar esse 
loteamento no sentido de privilegiar grandes centros e 
abandonar áreas de pouca densidade em termos de 
quantidade de automóveis? 

São as preocupações, Sr. Presidente, que dese-
java levantar. Do relatório do nobre Deputado constam 
6 ou 7 emendas, o que demonstra que o tema não é 
tão simples. É, sim, um tema complexo que abrange, 
como disse o Deputado César Medeiros, várias áre-
as: segurança pública, meio ambiente e mercado de 
trabalho. Há uma série de implicações. 

Portanto, nosso objetivo, com esta audiência pú-
blica, é obter melhor compreensão do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Ca-
rimbão) – Esse projeto veio da Comissão de Viação 
e Transportes. Antes havia passado pela Comissão 
do Trabalho. Agora está aqui, na Comissão de Meio 
Ambiente e Defesa do Consumidor. Depois irá para 
a Comissão de Fiscalização e Controle e, por último, 
para a Comissão de Justiça. 

Então, o projeto vem sendo bastante debatido. Fiz 
questão de ligar para o Relator para que S.Exa. esti-
vesse aqui conosco para acompanhar todo o processo. 
Confesso que eu não tinha grande conhecimento do 
assunto. Esta audiência pública vem sendo bastante 
proveitosa. Conversei com o pessoal do DENATRAN 

e do Grupo Interministerial. Naturalmente, os 2, meio 
ambiente e DENATRAN, foram os que mais apresenta-
ram propostas e tiraram dúvidas. O DENATRAN, claro, 
é o órgão responsável pela operacionalidade; os ou-
tros são responsáveis por questões mais específicas. 
Tudo isso tem contribuído. Pelo que vi e entendi – não 
tenho a compreensão do companheiro Luiz Alberto 
em relação a dizer que será definitivamente feita por 
alguém – ela poderá ser feita pelo Governo Estadual, 
Municipal e Federal. 

Por acaso conversei com o Dr. Ailton, Diretor do 
DENATRAN, que também afirmou aqui: “Ela poderá, 
não terá que ser rigorosamente.” Numa das exposições 
falaram que seria feito por empresa, e eu perguntei ao 
Dr. Ailton e ele me respondeu: “Não, pelos Estados.” 
Eu insisti: “E os Municípios de 5 mil, 8 mil, 10 mil ha-
bitantes?” Porque, segundo ele havia dito, hoje não é 
feita inspeção veicular, é feito um ‘olho veicular’, porque 
não existe nenhum controle. Fui ao DETRAN outro dia. 
Levei meu carro para fazer a vistoria e a pessoa não 
fez vistoria alguma, fez uma “olharia”. Passam o olho 
pelo carro, mas não sabem se o freio está bom ou ruim. 
Segundo o Dr. Ailton, com a nova legislação, haverá 
muito mais responsabilidade na inspeção veicular. 

Repito, do  jeito que está hoje não funciona a ins-
peção veicular. A pessoa vai lá, paga a taxa e acabou. 
Não há nenhuma fiscalização, na verdade. Há uma 
“olhação”, mas não fiscalização.

Pergunto: a inspeção veicular vem cobrir essa 
falha? Aí está a minha preocupação. E será feita por 
quem? Pela Nação, pelos Estados, pelos Municí-
pios.? 

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO – Sr. Presi-
dente, só para ajudar, acho que o conjunto da idéia é 
ótimo e perfeito. O Brasil precisa ter esses controles 
ambientais, de ruídos, de segurança e tudo mais.

O art. 6º diz que o serviço público de inspeção 
técnica veicular, na forma da Lei nº 10.203, de feve-
reiro de 2001, será prestado por empresa privada, em 
regime contratual de concessão. Portanto, especifica 
“será”, não diz “poderá ser”. É a preocupação que 
evidentemente queremos levar em consideração no 
debate que estamos a fazer aqui com os convidados 
e os colegas Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Sem dúvida. Vou passar a palavra aos nobres 
Deputados inscritos.

Abordei esse aspecto porque havia conversado 
com o Dr. Ailton Brasiliense Pires.

Depois de conceder a palavra ao autor do re-
querimento, Deputado César Medeiros, vamos ouvir 
os Deputados Fernando Gabeira, Julio Lopes e Dr. 
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Heleno, além do nobre Relator, que se encontra na 
Comissão.

Concedo a palavra ao nobre Deputado César 
Medeiros.

O SR. DEPUTADO CÉSAR MEDEIROS – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Solicito do Dr. Ailton Brasi-
liense Pires um esclarecimento. A respeito da estru-
turação dessas concessionárias, uma vez que elas 
terão que ter todo um aparato, o que vai significar de 
repasse posterior para o consumidor? Sabemos que 
já existe uma série de taxas de licenciamento etc. Há 
algum estudo prévio em relação ao ônus que o consu-
midor terá a partir do momento em que for implantada 
a inspeção veicular?

Outro fato que merece ser abordado se relacio-
na com os veículos movidos a diesel, uma vez que 
sabemos que esses veículos pesados causam dano 
maior ao meio ambiente. O que está sendo pensado 
– e acho que o Dr. Carlos deve estar trabalhando nisso 
– relacionado a veículos pesados, uma vez que eles 
causam os maiores problemas ambientais?

Sr. Presidente, por enquanto são as minhas ob-
servações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Está bem.

Esta Presidência comunica a chegada de um 
representante do Ministério dos Transportes, que fará 
parte da Mesa também.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernan-
do Gabeira.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA – Sr. 
Presidente, quero dizer que compareci aqui apenas 
para acompanhar a exposição do Grupo Interminis-
terial. Uma das questões que me parece assim com 
mais clareza é a demora do Brasil em definir a inspe-
ção veicular. Lembro-me, quando adquiri um veículo 
na Alemanha, de ter passado por várias inspeções 
veiculares; e isso era importante na vida não só dos 
proprietários como na vida do trânsito na cidade. O 
selo, se me lembro bem, na década de 90, em uma 
inspeção anual, era afixado no pára-brisa do carro. Isto 
era feito a cada ano. 

Isso aconteceu no caso alemão, especialmente 
na fronteira com a Alemanha Oriental, onde havia e 
há muitos carros velhos. No caso brasileiro, após o le-
vantamento dos desastres e dos prejuízos no trânsito 
com a precariedade da frota, acrescentaria, também 
– algo muito difícil de calcular – os congestionamentos 
provocados por carros em péssimo estado. Cidades 
semelhantes a que vivo, o Rio de Janeiro, são muitos 
vulneráveis a esses congestionamentos exatamente 
porque têm muito túneis e, muitas vezes, os carros têm 

problemas dentro dos túneis. Isso provoca um atraso 
na vida de todos, com incríveis dificuldades.

O nosso querido Deputado baiano levantou uma 
questão sobre se será publico ou privada. Chamo a 
atenção para o fato de que não nos podemos perder 
nessas dicotomias muito rígidas. Há muitos anos dis-
cutimos o saneamento básico e não avançamos, em 
termos de discussão, exatamente porque não decidi-
mos se ia ser feito pelo Estado ou pelos Municípios. A  
falta de uma definição em relação ao saneamento nos 
tem impedido avançar muito. Não quero rigidez nessa 
questão. Evidentemente que o Poder Público não tem 
condições de fazer esse trabalho todo. Ele terá neces-
sidade de trabalhar com essas concessões. E, ao fa-
zer concessões, ele poderá usar critério e experiência 
adquiridos em outros setores, e até combinar filé com 
osso. À medida que faz o lote, combina filé com osso. 
Se se tem uma área extremamente vantajosa, tem 
que se saber se as empresas que irão se candidatar à 
inspeção estão preparadas para isso. Acho que talvez 
valesse a pena agora tentar, de nossa parte, apressar 
o projeto. Estamos atrasados, não a nossa Comissão, 
não a Câmara dos Deputados, mas o País. Temos que 
apressar essa etapa no Congresso, tentando, natural-
mente, dar algumas coordenadas fundamentais e que 
já fazem parte do projeto. Por exemplo, é fundamental 
que a inspeção seja feita em conjunto, que o cidadão 
não tenha que fazer uma inspeção mecânica de se-
gurança e, em outro lugar, uma inspeção de meio am-
biente. Evidentemente, já há um consenso entre nós. 
Com uma série de pressupostos já definidos poderemos 
marchar para a discussão dos detalhes finais com o 
nobre Relator e para a aprovação do projeto

Portanto, estou satisfeito com as explicações ini-
ciais. Gostaria que a inspeção fosse anual e que hou-
vesse um selo bastante difícil de ser falsificado. Não 
havia na Alemanha, mas pode haver entre nós, ou 
seja, começarem a produzir selos referentes ao ano. 
(Risos.) Isso é verdade, é verdade. Então, poderia ser 
anual e deveria ter um selo no pára-brisa. Seria uma 
orientação. Porque, se dermos um certificado para que 
o policial apenas vá checar, acho que as possibilidades 
de corrupção serão maiores. Com o selo, o motorista 
irregular não poderá circular, não haverá condições de 
circular nessa circunstância.

Então, a minha idéia é que avancemos nos de-
talhes que podemos definir e deixar, também, uma 
margem de liberdade para os técnicos definirem na 
regulamentação. No meu entender, deveríamos não 
só aprovar o projeto rapidamente, como irmos às Co-
missões de Fiscalização e Controle e de Constituição 
e Justiça solicitar sua aprovação também rapidamente 
pelo fato de que ele é absolutamente interessante para 
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a nossa Comissão de Defesa do Consumidor, Meio 
Ambiente e Minorias, bem como para os nossos com-
promissos em relação ao Protocolo de Kyoto e para a 
saúde da população. Esta semana, em São Paulo, já 
iniciamos as conversas para a criação de um instituto 
de saúde ambiental. Seria fundamental também que 
esse instituto se capacitasse no futuro para receber 
um pouco desses recursos. Hoje, em São Paulo, há 
um alto índice de doenças pulmonares provocadas 
pela poluição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Ca-
rimbão) – Parabéns, nobre Deputado Fernando Ga-
beira.

Os 3 autores do requerimento tiveram a opor-
tunidade de solicitar esclarecimentos e fazer suas 
observações. Acho que a Comissão foi célere e agiu 
com responsabilidade. Procuramos a todo momento, 
democraticamente, discutir e rediscutir o tema. Comun-
go das observações feitas sobre o prazo a ser dado, 
por quem deve ser feito. Isso é fundamental.

Quanto à parte técnica, já mandei para os compa-
nheiros o disquete – a Comissão está com o disquete 
– tanto da documentação do Ministério do Meio Am-
biente quanto do DENATRAN. Lembro que o projeto, 
saindo desta Comissão, ainda terá duas pela frente. Se 
entendermos que deve avançar alguma coisa ainda há 
tempo para nós. Além da nossa Comissão, com o Re-
lator estando presente, quero dizer que ainda há mais 
2 Comissões, também, para tratar do assunto.

O SR. DEPUTADO JULIO LOPES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Pois não, nobre Deputado Julio Lopes.

O SR. DEPUTADO JULIO LOPES – Sr. Presi-
dente, havia compreendido que esta audiência seria 
conjunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Convidamos outros companheiros para parti-
cipar. Como a outra Comissão ainda vai se reunir, nós 
os convidamos. Estamos, pelo menos, fazendo a nossa 
parte. Era o que deveríamos fazer. 

Solicito  ao nobre Deputado José Borba, por gen-
tileza, que permita a intervenção, em primeiro lugar, 
do Deputado Julio Lopes e depois do Deputado Dr. 
Heleno. Assim o Relator poderá conhecer a opinião de 
todos os presentes.

Com a palavra o Deputado Julio Lopes.
O SR. DEPUTADO JULIO LOPES – Sr. Presiden-

te, Sras. e Srs. Deputados, membros desta reunião, vou 
encaminhar minha intervenção no mesmo sentido dos 
colegas que me antecederam, subscrevendo as pala-
vras do Deputado Fernando Gabeira e comungando da 
mesma preocupação do Deputado Luiz Alberto. 

Não vejo por que fazer dessa prerrogativa uma 
ação exclusiva da iniciativa privada, quando, em inú-
meras áreas do setor público, temos competência para 
fazê-lo. Acho que a expressão “poderá ser feito pela 
iniciativa privada” fica mais apropriada. 

Entendo também a importância da preocupação 
do Deputado Gabeira, até como efeito pedagógico e 
de marketing em projeto dessa amplitude, quer dizer, 
algo em que haja um sinal visível de que os proprie-
tários dos veículos e também os veículos de grande 
porte possam portar, dando um sentido pedagógico 
a essa fiscalização. Também, no meu entendimento, 
seria importante criar algum sinal, algo como um selo. 
Acho isso importante.

Outra preocupação que tenho, Sr. Presidente, 
é que o consumidor não saia prejudicado quando da 
necessária fiscalização do órgão público já existente. 
Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o DETRAN 
faz uma inspeção veicular de razoável qualidade – de 
razoável para boa, digamos assim. Assim, parece-me 
que há uma preocupação de como fazer o consumidor 
não ser penalizado por duas fiscalizações, uma vez que 
entendemos que essa fiscalização será, com certeza, 
muito mais ampla, bastante mais profunda, mas há de 
haver um mecanismo que garanta ao consumidor não 
apenas a prerrogativa de fazer todas as fiscalizações 
no mesmo local e ao mesmo tempo, mas também que 
não seja submetido a duas fiscalizações. 

Entendo que os órgãos que hoje fazem esse tipo 
de fiscalização, terão certamente a iniciativa de prote-
ger as suas prerrogativas. 

Eram as minhas ponderações, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Ca-

rimbão) – Registro a presença da Sra. Auxiliadora do 
Rego Borges, do Programa Nacional de Redução de 
Acidentes, do Ministério dos Transportes, e do Presi-
dente da Confederação Nacional de Municípios. S.Sa. 
acha que os Municípios serão prejudicados. 

Eu, democraticamente, disse que, depois dos 
Deputados, daríamos oportunidade a outros partici-
pantes de manifestarem seus pontos de vista.

Todos os companheiros Deputados falarão, sem 
dúvida, representando os Municípios.

Com a palavra o Deputado Dr. Heleno.
O SR. DEPUTADO DR. HELENO – Meu Presi-

dente, estamos diante de um pulo, de um progresso 
espetacular. Chegamos à conclusão, depois de ouvir 
o Deputado Julio Lopes, que o povo não pode sofrer 
mais. Chega! Já chegou o momento em que o termô-
metro vai entornar. Não sei o que pode acontecer. Se 
analisarmos tecnicamente, como disse o Deputado 
Gabeira, vamos observar uma preocupação, porque 
até hoje nada há que se possa dizer que se faz ins-
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peção num veículo. Não conheço nenhum órgão que 
tenha feito tal inspeção.

Isso, queiram ou não, não vai retirar os automó-
veis, não. Vai obrigar, sim, a colocar os automóveis 
naquela exigência padrão. Hoje, temos o exemplo dos 
automóveis com GNV, gás natural veicular. Olhem só 
o que isso já trouxe para o País em diminuição de po-
luição. Muitos lugares já não têm mais poluição. Temos 
de acompanhar pelo menos aquele lote realizado pelo 
INMETRO, criando essa inspeção, e como se está exi-
gindo dos privados. 

Se se verificar a quantidade de maquinário, ou 
mesmo de aparelhos para fazer a inspeção, verão que 
é brincadeira! 

Cada um deve gastar, além de cursos técnicos, 
enorme quantidade de dinheiro – cerca de 200 ou 300 
mil -, para fazer aquela inspeção. E é isso que se tem 
de fazer aqui: a exigência, como estabelece o art. 8º 
da lei, segundo o qual as empresas interessadas em 
prestar serviços públicos, estabelecidos nesta lei, se-
rão escolhidas entre aquelas que comprovarem habi-
litação, competência técnica, experiência de gestão e 
capacitação econômica e financeira. 

Esse  é o ponto. Temos de aprimorar. O povo tam-
bém tem de participar; que algum pobre, não apenas 
ricos, participe da inspeção. A lei está ótima, o Depu-
tado Fernando Gabeira tem razão.

Eu sou, como se diz, apaixonado pelo gás natural 
veicular. Acho que o Brasil tem mais é que desenvolver 
essa tecnologia. O consumo maior tem de ser de gás, 
e não de gasolina. Eles vão ver, como disse o Gabei-
ra, que as gramas produzem mais do que as árvores. 
Árvores mortas não produzem nada.

Diante disso, quero dar parabéns ao Deputado 
Luiz Alberto, aos componentes criadores, ao Depu-
tado Gabeira, que é, posso dizer, a locomotiva do 
meio ambiente, e não é tão radical como dizem. Ele 
é parcial. Hoje tenho de tecer um elogio ao Gabeira, 
porque nunca o vi tão alinhado. Ele está no ambiente 
do grande clero, não do baixo clero. 

Quero parabenizar também, como não poderia 
deixar de fazer, entre os expositores, uma represen-
tante mulher. Fico doido quando em algumas reuniões 
não há nenhuma mulher. Tem que ter cabelo comprido, 
mas tem de ter também o charme feminino. Não é que 
eu seja inebriado pelas mulheres, porque este é um 
presente que Deus criou para todos nós, e, se inven-
tou coisa melhor, ficou para Ele. Dentro desse estágio, 
posso dizer que podemos estar em igual qualidade. 
O homem só precisa superar e brigar um pouco para 
chegar ao patamar da mulher, isso, sim. Mas quem 
conhece isso é o Gabeira, o gentleman aqui. Sou um 
dos que segue seus passos nas coisas boas.

São as minhas palavras. Parabéns aos colegas 
e parabéns pela audiência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Democraticamente, deveria conceder a palavra 
ao Presidente da Confederação Nacional de Municí-
pios, mas ele teve de se ausentar. 

Estão presentes a esta audiência representantes 
do Ministério dos Transportes. Ao companheiro Relator, 
a quem sempre peço que seja o último a falar, porque, 
nessa condição, pode colher todo o sentimento dos 
expositores, solicito um pouco mais de paciência. 

Vamos ouvir a palavra da Sra. Auxiliadora do 
Rego Borges, do Programa Nacional de Redução de 
Acidentes. 

A SRA. AUXILIADORA DO REGO BORGES 
– Sr. Presidente, Deputado Givaldo Carimbão, Drs. 
Ailton Pires, Carlos Alberto, Jaqueline Filgueiras, Re-
nato Júnior, quero agradecer, em nome do Ministério, 
o convite para participar desta reunião. Participava da 
Campanha Nacional da Semana do Trânsito no Rio de 
Janeiro, quando o Raul foi o indicado.

Primeiramente, queremos dizer que algumas 
questões já foram bem explicadas pelo nosso Diretor 
de Trânsito, Dr. Ailton Pires. Temos levado como preo-
cupação ao Grupo de Trabalho, durante o período em 
que estivemos nas consultas públicas, algumas ques-
tões deixadas de lado em relação, principalmente, ao 
que fazer com as sucatas e a parte social. 

Levei essa preocupação ao Grupo de Trabalho. 
Além disso, estivemos aqui na Câmara onde conver-
samos com o Deputado Luiz Alberto, a quem externa-
mos algumas preocupações. Ao longo desses últimos 
5 meses, analisamos as concessões rodoviárias. Ou 
seja, como deveria ser feita a licitação, a uniformida-
de desses lotes, as outorgas, o modo de concedê-las, 
porque teria de ser levado em conta o crescimento da 
frota ao longo do tempo. É  importante verificar que 
o upgrade teria de ser considerado quando houvesse 
a licitação. 

Referi-me também, naquela oportunidade, ao 
fato de considerarmos isso um serviço público e que 
o poder de polícia não poderia ser delegado. A ins-
peção veicular foi regulamentada no Brasil em 1968. 
Parabenizo o nosso diretor por trazer essa questão 
para debate.

Segundo o Programa de Redução de Acidentes 
no Trânsito – PARE, o índice de acidentes vem line-
armente, mas, quando a frota atinge 6 a 8 anos, sobe 
tremendamente.

Mais preocupante ainda é o dado da Truck de 
que nossa frota de caminhão com quase 20 anos de 
uso corresponde a quase 130 mil veículos. Isso in-
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cide no Custo Brasil, na qualidade de vida, em mais 
poluição.

Levamos ao Grupo de Trabalho essas preocupa-
ções. É nesse sentido que, em conjunto com os Minis-
térios, tentamos levar à frente esse trabalho.

Coloco-me à disposição de V.Exas. para quais-
quer esclarecimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Ca-
rimbão) – Muito obrigado, Dra. Auxiliadora do Rego 
Borges.

Com a palavra o Deputado José Borba, Relator 
do projeto.

O SR. DEPUTADO JOSÉ BORBA – Sr. Presi-
dente, nobres companheiros Deputados, caros expo-
sitores, realmente faltam apenas 4 dias para o sexto 
ano de vida desse projeto de lei.

Não me coloco aqui tão-somente na condição de 
Relator, porque, mais do que Relatar, tive o papel de 
gerenciar. Estamos à frente da Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias com os olhos 
voltados para os interesses dos consumidores – e todos 
somos 100% consumidores – e nossa preocupação é 
sempre guarnecer. Para que isso aconteça, é preciso 
que haja o que sempre houve nas demais e na atual 
Presidência, do Deputado Givaldo Carimbão, que muito 
me honra: nunca perder de vista a flexibilização.

Então, gerenciamos, abrimos prazo para vistas, 
acatamos pareceres, emendas; enfim, ao longo do 
tempo de tramitação, tivemos carinho especial com 
o projeto. Tanto isso é verdade que hoje vemos aqui 
essa força interministerial, com conhecimento e baga-
gem acima do que traz o projeto, enfim, com conhe-
cimento amplo do problema, que, visto a olho nu, não 
é pequeno e, de forma clínica, é muito maior, porque 
se arrasta por todo o País, não só nas capitais mais 
populosas do País, como em longínquas regiões e em 
Municípios que têm apenas 100, 200 veículos. Enfim, 
o projeto, ao passar por todos esses trâmites, sempre 
observou e acolheu sugestões.

Temos ladeado também a preocupação do Depu-
tado Luiz Alberto e de tantos outros. Nós nos orgulha-
mos de dizer – sempre participei desta Comissão, já 
a presidi – que somos pares, membros de uma Co-
missão que conta com o conhecimento, a visão e a 
cultura internacional do Deputado Fernando Gabeira. 
No mínimo, está protegida de grandes erros. Quem  
tem Gabeira e consegue reunir, como fez o Presidente 
nesta audiência pública, pessoas com conhecimento, 
bagagem e autoridade, está bem protegida.

Longe de nós imaginar que nesse projeto esteja 
contida a solução e a perfeição: temos um instrumento 
exeqüível, digno, capaz, mas sujeito a modificações e 
a aperfeiçoamentos. Enfim, como bem disse o Gabeira 

e os demais que nos antecederam, precisamos dar o 
pontapé inicial. 

Um ditado antigo, que vai valer sempre, diz que 
é melhor um pouco de alguma coisa do que tudo de 
nada. Até o momento, participamos do tudo de nada. 
Com isso, desejamos, acolhemos, observamos.

Quanto ao selo, ele está previsto na lei. Outra 
preocupação, a exclusividade, também. A não-exclu-
sividade também está prevista.

Então, entendemos – e vamos persistir – que se 
houve preocupação, houve avanços. Se analisarmos, 
passando pelo crivo do conhecimento, da avaliação, 
verificaremos que ele detém um percentual aceitável, 
mas falta conhecimento, não só do Relator que lhes 
fala, mas da cultura.

Não temos essa cultura, ainda copiamos. Lógico 
que há bons exemplos. Com os órgãos competentes 
instalados, acredito que vamos votar esse projeto de 
lei e dar o primeiro passo de uma longa caminhada. 
Seguramente vamos poder devolver à sociedade bra-
sileira, aos consumidores, que somos todos nós, os 
bônus de melhor qualidade no uso da frota nacional e 
maior segurança nela como um todo.

Enfim, se esse projeto já estivesse em vigor, 
certamente muitas vidas não teriam sido ceifadas em 
razão dessas negligências que a deficiência nos tem 
apresentado. Acredito que, nos próximos 10, 20 anos, 
nossos filhos e netos irão desfrutar de melhor condi-
ção. Por isso, eu o recomendo e continuo aberto a su-
gestões, assim como esta Comissão, seu Presidente 
e os membros, pessoas de vivência.

Comentou o Deputado que, no Rio de Janeiro, 
houve avanços. Esse é um bom exemplo. S.Exa. tem 
informações de que deu certo. É diferente o Rio de Ja-
neiro hoje. Aquele é um instrumento estadual. Este que 
vamos aprovar aqui é um instrumento nacional. Ele vai 
seguramente contemplar o bom exemplo. Queremos 
até desobrigar o Estado do Rio de Janeiro – se este 
for implantado -, poupá-lo de despesas dispendiosas 
para manter a inspeção. Todo o País ficará sujeito aos 
bons resultados desse projeto de lei.

Desejamos que o projeto não traga divisão, em-
bora possa trazer deficiência – não é 100%, mas di-
gamos que seja 60%, 65%. Que, amanhã ou quando 
pautado para votação, ele seja aprovado por unanimi-
dade nesta Comissão, que tanto prezo.

Tenho dito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-

bão) – Muito obrigado, Deputado José Borba.
Com a palavra o Deputado Dr. Heleno, para a 

réplica.
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O SR. DEPUTADO DR. HELENO – Não se trata 
de réplica; pelo contrário, estou do lado dos Deputados 
José Borba e Fernando Gabeira. 

In formo que, no dia 29, uma comitiva de Depu-
tados da Comissão de Minas e Energia e de várias 
Comissões irá à França visitar a associação científica 
de usuários de gás natural veicular para veículos co-
letivos – olhem só, científica -, justamente para trazer 
para o Brasil essa experiência, a fim de que possamos 
tirar da CEG a concessão. Ou melhor, não tirar da CEG. 
Ocorre que ela tem um projeto muito acanhado e pre-
cisávamos de um projeto equivalente ao da Europa. 
Depois, o brasileiro, que é como papagaio, melhora o 
sistema, sem dúvida nenhuma. 

Por isso, acho que se tem de dar oportunidade 
à iniciativa privada, porque, como já se demonstrou, 
trabalhando junto é que se vence. Com isso, o Esta-
do e o Município vão ganhar. E não será preciso que 
todo Município tenha. Pode um Município associar-se 
a outro para isso. Dessa forma, não há obstáculo. Não 
é preciso que um Município de mil, dois, três ou 5 mil 
habitantes tenha. Havendo no vizinho, acabou. Hoje, 
sabemos que o pessoal de Cabo Frio e Macaé vai para 
o Rio de Janeiro. Porém, já se está abrindo o Rio de 
Janeiro para gás natural veicular. Isso vem de acordo 
com a necessidade, mas é preciso que haja inspeção. 
Assim, o trânsito no Brasil vai melhorar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Obrigado, Deputado Dr. Heleno.

Passarei a palavra a quem se interessar em res-
ponder as perguntas feitas pelos companheiros. (Pau-
sa.)

Concedo a palavra ao Dr. Ailton Brasiliense Pi-
res.

O SR. AILTON BRASILIENSE PIRES – As ob-
servações feitas pelos senhores são muito oportunas, 
porém gostaria de prestar alguns esclarecimentos.

O possível ou provável sucateamento da frota evi-
dentemente faz parte do estudo. Apesar de não termos 
histórico da saúde da frota, pela vivência de todos nós 
e ao andar pelas ruas do Brasil percebemos que não 
se sabe mais qual a cor de alguns carros – se azul, 
verde, amarelo, vermelho – e outras coisas do tipo. É 
nítido que o carro está sendo mantido em condições 
limites, ou seja, muito abaixo das condições mínimas 
de segurança. O que o Ministério das Cidades está 
procurando fazer é começar uma discussão com os 
Ministérios do Planejamento e da Fazenda e com o 
BNDES para que, quando o processo efetivamente 
começar, tenhamos solução para os veículos que não 
têm mais condições de circular, ou seja, aquele que 
necessariamente precisa ser excluído de circulação. E 

não é para ser aproveitada parte dele em coisa alguma, 
porque não há mais parte alguma aproveitável.

O Governo sabe que, primeiro, é fundamental ha-
ver fiscalização efetiva nas ruas do País. Se não houver 
fiscalização, ninguém vai fazer a inspeção. Segundo, 
em se fazendo a fiscalização, as pessoas farão inspe-
ção, o que, por si só, deve melhor significativamente a 
qualidade da manutenção da frota, conseqüentemente 
reduzindo o número de acidentes e a gravidade destes. 
Conseqüentemente, também, parte da frota terá que 
definitivamente sair de circulação – impossível imagi-
nar quanto seja, se 10 mil, 100 mil ou 1 milhão, pois 
não temos histórico. 

O Governo sabe que a grande maioria das pes-
soas que circulam com esses veículos de um lado 
colocam a sua vida e a de outros em risco, mas, de 
outro lado, esse veículo é seu ganha-pão. Assim sendo, 
ele não tem a pretensão de, sumariamente, excluir a 
oportunidade de vida do cidadão. O Governo parte da 
premissa de que o proprietário vai continuar na mesma 
atividade, porém, evidentemente, em hipótese alguma 
com aquele veículo; terá de ser um veículo aprovado 
na inspeção veicular. Não um carro novo, mas outro 
em melhores condições, de modo que, numa inspeto-
ria por que passe, ele seja aprovado. E que condições 
serão essas? O Governo tem prazo para efetivamen-
te apresentar uma proposta acabada. Entendemos 
que, a princípio, o Governo terá de pagar uma parte 
e a sociedade terá de bancar a outra. Essa é a única 
alternativa para que possamos ter, no nosso meio de 
circulação, uma frota saudável.

Quanto ao ônus, Deputado, ele vai depender do 
processo licitatório – se for feito através de concessão, 
contratação ou credenciamento ou da iniciativa priva-
da. O Projeto de Lei nº 5.979 define que será de uma 
forma e o que estamos estudando ainda não define de 
que forma será. Evidentemente, se for feita uma licita-
ção, alguém terá de comprar equipamentos, alugar ou 
comprar um terreno, fazer uma edificação e contratar 
e treinar mão-de-obra. A licitação terá que passar por 
tudo isso e o custo final, evidentemente, será o menor 
apontado, garantida a especificação de qualidade do 
que vier a ser feito.

O SR. DEPUTADO DR. HELENO – Igual ao que 
o INMETRO faz com aqueles do gás natural veicular. 
O INMETRO é que cuida dessa parte. E olhe que é 
qualidade mesmo.

O  SR. AILTON BRASILIENSE PIRES – Quanto 
às outras questões postas, como, por exemplo, veículo 
a diesel, o Carlos Alberto pode comentar. 

Haverá algumas formas de identificação do veícu-
lo, como o selo, porque faz parte da própria divulgação 
do projeto informar as pessoas que cada vez mais há 
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veículos em circulação certificados por uma estação 
com competência para isso.

A menos que esteja pulando alguma coisa sig-
nificativa – procurei tomar nota -, posso passar aos 
comentários gerais. 

Parece-me que os projetos são convergentes. 
Porém, existem algumas diferenças entre eles. O nos-
so não está acabado. Fizemos uma escuta nessas 
6 audiências públicas, e esta não deixa de ser mais 
uma delas, e encaminharemos ao Ministro das Ci-
dades, Olívio Dutra, aquilo que temos praticamente 
convergente. Quanto a algumas questões, como se 
será federal, estadual ou municipal, apontaremos van-
tagens e desvantagens de cada um desses modelos. 
O Brasil tem uma cidade com 10 milhões de habitan-
tes e algumas outras com menos de mil habitantes; 
uma cidade com 5 milhões de veículos licenciados e 
outras com algumas dezenas. Há Estados em que, 
em uma única cidade, temos 90% da frota instalada, 
e outras com percentuais diferentes. Essas questões 
serão consideradas e apontadas no relatório e caberá 
ao Governo a decisão final. A nós, desse grupo, cabe 
avaliar tudo o que ouvimos e apontar para que o Mi-
nistro e o próprio Governo tenham condições seguras 
de adotar definições.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Tenho conversado com a base do Governo e 
sei que o Governo tem o sentimento de assumir res-
ponsabilidade na condução de aprovação desse pro-
jeto. Claro que assumir a aprovação não quer dizer 
que ela seja feita a toque de caixa. É preciso separar 
as coisas, ou seja, chegar a entendimento. Tenho con-
versado com líderes do Governo e sinto que a Casa 
está determinada a entregar esse projeto ao Brasil. A 
Comissão não emperrará os trabalhos. 

Quando aqui cheguei, havia na Casa projetos de 
oito, dez anos. Esse de que tratamos, conforme disse 
há pouco a companheira do Ministério dos Transportes 
refere-se a uma questão que se discute desde 1968, 
ou seja, há 36 anos. Não é justo. Um projeto meu aqui 
está aqui há 5 anos. Há Deputados que morreram, 
como Ulysses Guimarães, e seus projetos não che-
gara a ser votados. 

Esta semana, quase acabo com meu carro. Um 
cara, num carro velho, sem farol, às 10h da noite, qua-
se bateu no meu carro. Só Deus!

Como disse, não existe inspeção veicular, mas 
“olho veicular”. Olham o carro e dizem: “Está tudo cer-
to”, e o carro fica legalizado. Longe de querer acabar 
com o ganha-pão de alguns, mas também não se pode 

colocar a vida da sociedade em risco. Temos de ter 
responsabilidade para com a sociedade.

Concedo a palavra ao companheiro Carlos Alberto 
Ferreira dos Santos, do Ministério do Meio Ambiente.

O SR. CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS 
SANTOS – Gostaria de prestar um esclarecimento ao 
Deputado César Medeiros.

Em relação a veículo a diesel, hoje são feitas 
fiscalizações nas próprias garagens das empresas de 
transporte rodoviário.

Consideramos o Rio de Janeiro um grande labo-
ratório de inspeção. Lá estão sendo verificados vários 
problemas enfrentados na realização da inspeção, mas 
parece-me que ainda não é feita inspeção em veículo 
a diesel. Outro problema que lá ocorrendo diz respeito 
a ruído de fundo, o que vamos ter de superar. O Rio 
de Janeiro tem tentado aplicar a norma de ruído e não 
tem conseguido.

Em relação ao diesel, está previsto na legislação 
que o dimensionamento da estação deverá conside-
rar esse tipo de veículo, o que, ao que me consta, no 
Rio de Janeiro não está sendo feito. O que ocorre em 
vários Estados é a chamada Operação Fumaça, a 
fiscalização do veículo a diesel nas empresas ou nas 
ruas. Tendo em vista o tamanho e peso do veículo, se 
será difícil fazer a inspeção de segurança.

O  SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Mais algum representante dos Ministérios da 
Ciência e Tecnologia, das Cidades ou dos Transportes 
gostaria de fazer alguma consideração? (Pausa.)

Concedo a palavra à Dra. Jaqueline Filgueiras 
Chapanadense Pacheco.

A SRA. JAQUELINE FILGUEIRAS CHAPANA-
DENSE PACHECO – Gostaria de acrescentar algo 
sobre o papel da fiscalização, tema que não aborda-
mos no trabalho, mas tratamos dentro do grupo como 
a etapa que vai dar eficiência ao processo de implan-
tação da inspeção técnica veicular. Acho que caberia 
a preocupação do grupo, a de todos que tenham um 
trabalho ligado à área de segurança e a dos Srs. Par-
lamentares em buscar apoio para implementação da 
fiscalização nos Estados, que verdadeiramente pro-
piciará a implantação, com eficiência, da inspeção 
técnica veicular.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Ca-
rimbão) – Com a palavra a Dra. Auxiliadora do Rego 
Borges.

A SRA. AUXILIADORA DO REGO BORGES 
– É importante frisar nesta Comissão a oportunidade 
que estamos tendo de juntar todos os Ministérios para 
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debater não só este assunto, pois estamos juntos em 
algumas outras questões.

Nesta semana, na quinta-feira, foram aprovadas 
pelo CONTRAN estatísticas relacionadas às combi-
nações veiculares de carga e que impacto os bitrens 
causam nas rodovias. Isso é muito importante. Eles 
estão sob licença, que vai até 31 de dezembro, e com 
certeza serão prorrogadas. Foi aprovada, e ratificada 
pelo CONTRAN, uma estatística para saber que im-
pacto esses bitrens causam em rodovias. 

É momento de os Ministérios estarem juntos nes-
sa e em outras questões que temos levado avante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Com a palavra o Sr. Renato Araújo Júnior.

O SR. RENATO ARAÚJO JÚNIOR – Gostaria 
de me dirigir ao Deputado Dr. Heleno.

Tive o privilégio de, na condição de engenheiro, 
trabalhar no projeto Gás Natural Veicular – GNV, par-
ticipando inclusive da elaboração de normas técnicas 
para fabricação de cilindros, na implantação do pro-
grama das oficinas convertedoras e de regulamentos 
técnicos para fiscalização, no que diz respeito à segu-
rança veicular, dos veículos convertidos. Fiquei mui-
to feliz de ouvir que o Deputado é entusiasta nessa 
matéria também.

No que se refere à inspeção técnica veicular, na 
condição de engenheiro, prefiro elaborar um laudo 
preventivo, que evite acidentes, a elaborar um laudo 
pericial para apontar o que causou o acidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Companheiros, alguém mais gostaria de usar 
a palavra? (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Dr. Heleno.
O SR. DEPUTADO DR. HELENO – Acho que 

temos de passar a noite aqui.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-

bão) – Ainda é cedo, Deputado. São 16h14.
O SR. DEPUTADO DR. HELENO – A turma tem 

de saber que trabalhamos 18 horas por dia. Isso é café 
pequeno. Graças a Deus, o Brasil já está olhando os 
Deputados dessa forma.

Gostei bastante de 3 considerações feitas. Uma 
sobre a saúde da frota, que pegou bem – assim é mais 
fácil entender como está a coisa -, outra sobre o lau-
do preventivo. Acho que tudo se resume nisso: laudo 
preventivo, e não só pericial, dizendo que o proprie-
tário só vai obter nova licença fazendo isso e aquilo, 
cumprindo tais obrigações, até o limite. Acho que isso 
está certo. Essa é a tônica de tudo.

Não  queria, mas vou dizer, porque cada vez fico 
mais entusiasmado com a parte técnica brasileira, que 

eu, que antes só reclamava da poluição, não me atinha 
à história para sustentar alguma defesa, hoje, estou 
feliz, porque vejo interesse total nisso.

Como disseram a Jaqueline e a Aparecida, o 
importante é que todas as Comissões e todos os Mi-
nistérios estejam unidos. 

Ouvi uma espetacular frase do Presidente Lula: 
“Não vou permitir mais que o Brasil faça o que pin-
tou.” Por exemplo, temos usina hidrelétrica parada há 
12 anos porque o Meio Ambiente criou problema, e o 
Ministério Público também. Está parada há 12 anos, e 
só agora é que se começa a pensar nela. 

Portanto, gente, na hora, juntem os 3 Ministérios 
e, veja quais são as coisas erradas e quais as certas, 
e façam. 

Mas o Brasil está despertando, e por isso para-
benizo o Presidente Lula e os senhores. Muito obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Com a palavra o Deputado Luiz Alberto.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO – Sr. Presi-
dente, parabenizo mais uma vez os nossos convidados 
dos diversos Ministérios pelas exposições. Foi bastante 
valiosa nossa audiência pública.

Como disse V.Exa., esta Comissão não criará 
nenhuma dificuldade para aprovar o projeto, porque 
sabemos da sua importância, haja vista os números 
de acidentes de trânsito apresentados todos os dias. 
Tudo isso é fundamental.

Concordo com o que disse o Deputado Fernando 
Gabeira e gostaria de dialogar com o nobre Relator, 
Deputado José Borba, sobre o art. 6º, motivo de mi-
nha preocupação. 

Acho que não podemos ficar nesse dilema apon-
tado pelo Deputado Gabeira. Já existe a experiência 
do Rio de Janeiro, e não podemos legislar apenas 
para alguns Estados, temos de fazê-lo para o País 
como um todo.

Gostaria que o nobre Relator dialogasse conosco 
a respeito de modificar o art. 6º, para permitir que o 
Estado possa criar uma instituição pública para esse 
serviço ou, caso não tenha condições ou interesse 
em fazê-lo, possa conceder essa iniciativa a organis-
mos privados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – E não engessar rigorosamente.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO – Não en-
gessar e permitir que o Estado, não tendo condições 
de fazê-lo ou interesse, possa abrir regime de conces-
são para exploração do serviço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – E/ou.
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O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO – Exatamen-
te. É o apelo que faço ao nobre Relator. São importan-
tes todas as posições levantadas.

O SR. DEPUTADO DR. HELENO – E pode acres-
centar mais, colocar isso por conta do INMETRO, que 
demonstrou ter capacidade e é nossa referência inter-
nacional. Nem na Itália, que visitei, os institutos são 
iguais ao INMETRO. Temos isso para certificação e 
podemos despejar em cima deles.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Givaldo Carim-
bão) – Pelo que entendi é o seguinte: federal ou es-
tadual; ou estadual ou municipal e/ou privado, depen-
dendo da conveniência de cada Estado, Município e 
da Nação. Parece-me ser este o sentimento da Casa 
que, claro, deverá ser acatado pelo Relator.

O projeto está na pauta de amanhã e a audiên-
cia pública foi feita hoje. Parece-me que os 3 Depu-
tados autores do requerimento desta audiência pública 
– César Medeiros, Fernando Gabeira e Luiz Alberto 
– deixaram poucas dúvidas para o Relator, que está 
presente e participou da audiência pública. Espero, 
naturalmente, que o Relator acate a sugestão, para 
que amanhã o projeto seja votado, de acordo com o 
sentimento geral da Casa. Sendo esse o sentimento 
por parte do Relator, não vejo por que prolongarmos 
mais essa questão.

Companheiro José Borba, se possível, gostaria 
que V.Exa. conversasse com os autores do requerimen-
to para sanar as dúvidas que existem, para elabora-
ção do texto. Pelo que senti, o Governo Lula propiciou 
a integração de um grupo de vários Ministérios para 
discutir o projeto – Ministério das Cidades, do Meio 
Ambiente; da Ciência e Tecnologia, dos Transportes, 
incluído aí o DENATRAN. A  nata do conhecimento 
e da responsabilidade nesse processo está aqui. O 
Parlamento discutiu e rediscutiu o assunto. O Relator 
está aqui. Agora só nos resta pedir aquiescência ao 
Relator para que, junto com os companheiros autores 
do requerimento, haja entendimento e amanhã pos-
samos votar e desafogar a pauta, e será um projeto a 
menos nesta Comissão.

Em nome da Comissão, agradeço aos partici-
pantes a presença.

Amanhã, às 10h será iniciada a reunião ordinária 
da Comissão e às 11h30 teremos audiência pública 
sobre a questão nuclear, que se realizaria hoje, mas 
foi transferida, para termos tempo de fazer esta audi-
ência pública.

Que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada 

a reunião.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,  
MEIO AMBIENTE E MINORIAS 

52ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 50ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 14 de outubro de 2003

Às quatorze horas e cinqüenta e dois minutos do 
dia quatorze de outubro de dois mil e três, no Plenário 
08, Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presi-
dência alternada dos Deputados Nelson Bornier, Vice-
Presidente, e Luiz Antônio Fleury, reuniu-se a Comissão 
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias 
em Reunião Ordinária de Audiência Pública destina-
da a colher “ESCLARECIMENTOS SOBRE O CASO 
DAS FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO”, tendo 
como expositores os Senhores MARCOS ANTÔNIO 
DE ABREU PEREIRA, Diretor Comercial e Marketing 
da Global Brasil Participações S/A; LUÍS PAULO RO-
SENBERG, Sócio-Diretor da Rosenberg e Associados; 
e MARCELO THIOLLIER, Diretor da Rosenberg e As-
sociados. Registraram presença os Senhores Depu-
tados Givaldo Carimbão, Presidente, Nelson Bornier, 
Julio Lopes e Luiz Alberto, Vice-Presidentes, João 
Alfredo, Paes Landim, Ann Pontes, Luiz Bittencourt, 
Hamilton Casara, Celso Russomanno, Alex Canziani, 
Sandro Matos e Janete Capiberibe – membros titula-
res; Marcelo Guimarães, André Luiz, Silas Brasileiro, 
Ronaldo Vasconcellos, Daniel Almeida e Edson Duarte 
– membros suplentes. Registrou presença na qualida-
de de não membro o Deputado Luiz Antônio Fleury. 
Deixaram de registrar presença os Senhores Depu-
tados Anselmo, César Medeiros, Fernando Gabeira, 
Luciano Zica, José Borba, Pastor Reinaldo, Ricarte de 
Freitas, Miguel Arraes, Júnior Betão, Davi Alcolumbre, 
José Sarney e Renato Cozzolino. Como convidados 
registraram presença os Senhores Tranquilo Serafim, 
Manuel José de Albuquerque, Fernando Buonacorro, 
Ana Carolina e Eduardo M.S.Toledo, Credores; Marcelo 
Escalante, Ministério Público Federal; Ireneo Barbosa, 
OSAFF; José Paulo de Souza, Empresário; José Al-
meida Paiva, Advogado; e José Silvino de Carvalho, 
Investigador. Dando início aos trabalhos o Presidente, 
Deputado Nelson Bornier, declarou aberta a reunião 
e esclareceu aos expositores sobre os procedimentos 
regimentais a serem observados. A seguir, transferiu 
a presidência ao Deputado Luiz Antônio Fleury, que, 
dando seqüência aos trabalhos, convidou os exposito-
res a tomarem assento à mesa, passando-lhes a pala-
vra para proferirem suas exposições. O Deputado Luiz 
Antônio Fleury concedeu a palavra, ainda, ao Senhor, 
Paulo Cunha, Advogado dos investidores das Fazen-
das Reunidas Boi Gordo. Concluídos os debates e não 
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havendo mais quem desejasse fazer uso da palavra, o 
Presidente, naquele momento, Deputado Luiz Antônio 
Fleury, agradeceu a participação de todos e declarou 
encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta e oito 
minutos. E para constar, eu, Aurenilton Araruna de Al-
meida, Secretário, lavrei a presente ATA que, depois 
de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Nelson Bornier, e encaminhada à publica-
ção no Diário da Câmara dos Deputados, da qual 
farão parte integrante as notas taquigráficas.

O  SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Bornier) 
– Declaro aberta esta reunião de audiência pública 
convocada para prestação de esclarecimentos sobre 
o caso das Fazendas Boi Gordo, a requerimento dos 
Deputados Luciano Zica, Luiz Antonio Fleury e Pas-
tor Reinaldo.

Convido para tomar assento à Mesa os Srs.: Mar-
cos Antônio de Abreu Pereira, Diretor Comercial e de 
Marketing da Global Brasil Participações; Luís Paulo 
Rosenberg, Sócio Diretor da Rosenberg Associados; 
Marcelo Thiollier, Diretor da Rosenberg Associados; 
Elizabeth Gennari, advogada, representando o Sr. 
Afanásio Jazadji, Deputado Estadual pelo Estado de 
São Paulo; Paulo Cunha, Diretor e Coordenador da 
ASPIBOI, Associação dos Investidores nas Fazendas 
Reunidas Boi Gordo.

Inicialmente concederemos a palavra aos expo-
sitores por 10 minutos. Em seguida farão uso da pala-
vra os autores dos requerimentos. Estão ausentes os 
Deputados Pastor Reinaldo, que está numa missão 
fora da Câmara, e Luciano Zica, que está na CPI dos 
Combustíveis, mas está aqui o Deputado Luiz Anto-
nio Fleury, presente em todas as discussões sobre a 
Fazenda Boi Gordo na Comissão e em todos os se-
tores da Casa. 

Para quem não tem conhecimento, o Deputado 
Luiz Antonio Fleury tem sido incansável na discussão 
em favor dos lesados pela Fazenda Boi Gordo. Tenho 
acompanhado isso de perto na Comissão. Portanto, é 
mais do que justo que S.Exa. presida esta reunião.

Concedo a palavra ao Sr. Luís Paulo Rosen-
berg.

O SR. LUÍS PAULO ROSENBERG – Inicialmen-
te, em nome dos meus companheiros da Rosenberg 
Associados e da Global, quero agradecer  o privilégio 
de dispormos deste fórum para apresentar com clare-
za a nossa concepção sobre a solução para o proble-
ma criado com a concordata das Fazendas Reunidas 
Boi Gordo.

Quero destacar que a entrada da nossa empre-
sa nesse processo data da decisão da Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM de suspender a captação 
da Global Brasil Participações de acionistas. A empre-

sa resolveu debater se deveria ser de capital aberto 
ou fechado, quando a Rosenberg foi convocada pelos 
cerca de 700 credores lesados pela Boi Gordo. Inicia-
mos naquele momento um novo relacionamento com 
a CVM, estruturamos uma solução com o apoio de vá-
rias instituições que descreveremos a seguir e estamos 
batalhando há mais de um ano e meio.

A Rosenberg é uma consultoria com quase 20 
anos de atividade, contando com cerca de 30 profis-
sionais, dentre os quais professores da Universidade 
de São Paulo e do Instituto Tecnológico de Aeronáuti-
ca – ITA, treinados no exterior e com experiência em 
governo e em situações como essa, em que se busca 
uma solução negociada para situações de concorda-
da ou de falência.

Inicialmente, quero caracterizar nossa perplexi-
dade perante esse caso. Em 30 anos de convívio com 
o mercado financeiro e de capital no Brasil, confesso 
que nunca vi nada semelhante à situação das Fazen-
das Reunidas Boi Gordo, não pelo tamanho, que é 
excepcional – é de R$ 1,2 bilhão o montante em jogo 
na concordata -, nem pelo número de lesados, 30 mil 
pessoas, o que deve ser um recorde nacional, mas 
acima de tudo pelo grau de inconsciência com que as 
pessoas investiram na Boi Gordo.

Trabalho no mercado de alto risco e acompanho 
as flutuações desses fundos. Já vi fundos perderem 
100%, 120% em semanas, mas nunca encontrei inves-
tidores tão desalentados, frustrados e agredidos como 
os da Boi Gordo. Acredito que essa seja a marca que 
diferencia essa situação das demais. Ninguém sabia 
que estava investindo numa operação de tão alto risco. 
As pessoas investiram o patrimônio integral, de uma 
vida, acreditando que se tratava de uma caderneta de 
poupança rural. Esse fato trouxe um forte componente 
emocional para a questão da Boi Gordo, que na busca 
da solução procuramos respeitar. 

Apresentarei os traços gerais dessa solução, dis-
cutirei com os senhores a evolução que imaginamos 
e em seguida passarei a palavra para o nosso sócio 
Marcelo Thiollier, para que apresente em detalhes o 
modelo da Global. Depois pedirei ao Dr. Marcos An-
tônio Pereira, Diretor Comercial da Global, que conte 
um pouco da história dessa tentativa.

Qual a solução que buscamos na Rosenberg? 
Reportei-me a uma sociedade civilizada com uma lei 
de falências respeitável, que, espero, será aprovada 
em pouco tempo. Há um esforço notável do Congresso 
Nacional em chegar a essa solução. Em qualquer país 
do mundo com uma lei razoável e um procedimento 
jurídico expedito não se pode falar em pedido de con-
cordata de uma empresa cujo patrimônio é cerca de 
50% menor do que seus débitos no mercado, mas de 
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falência, pois não se trata de a empresa ter passado 
por um problema de liquidez ou financeiro, embora ti-
vesse estrutura patrimonial suficiente para cobrir seus 
passivos. No caso, fica caracterizada a impossibilidade 
de haver uma solução. Não é possível dar ao cidadão 
2 anos para que continue pilotando a empresa a seu 
bel prazer e pague os débitos. Pagar como? Com a 
multiplicação dos bois? 

Em  qualquer país esse patrimônio seria transferi-
do com muita rapidez para as mãos dos credores, que 
decidiriam como aplicá-lo. Mas o que tentamos fazer, 
na solução global? Trata-se de uma solução ortodoxa? 
Não, como não foi aquela dada recentemente para a 
situação de concordata da Arapuã. Naquele caso houve 
um entendimento quase unânime dos credores de que 
a empresa deveria continuar, os ativos passariam a es-
ses credores e haveria uma conversão dessas dívidas 
em debêntures, trazendo, portanto, a impossibilidade 
de se apropriar da empresa. Foi nesse modelo que nos 
baseamos. Assim, considerando a lentidão da Justiça 
brasileira e a necessidade de se tomar do atual con-
trolador o mais rapidamente possível todo o patrimô-
nio remanescente, concebeu-se a seguinte estrutura: 
criar-se uma empresa absolutamente limpa e original, 
de capital aberto, de paredes de vidro, totalmente trans-
parente, em que cada real lesado representará o direito 
a um voto. Nenhum voto especial, nenhum direito por 
entrar mais cedo, nenhuma vantagem, tudo às claras, 
com o orçamento controlado pelos acionistas, com 
assembléias gerais periódicas, com um poder nessas 
assembléias gerais fantástico.

Empresas como a Vale do Rio Doce delegam 
poderes da assembléia geral para o conselho de ad-
ministração, ou mesmo para a diretoria da empresa, 
poderes esses que, no caso da Global, mantivemos 
no âmbito da assembléia. Por quê? Por causa do es-
tado de desânimo e de descrédito que permeia esses 
investidores, tentamos criar condições de total clare-
za quanto ao fato de que ninguém mais que os seus 
credores controlariam essa companhia. Não haveria 
interferências externas em relação às decisões dessa 
companhia. Ela é concebida de tal forma que, na primei-
ra assembléia geral, toda a diretoria da empresa pode 
ser mudada; basta que aqueles que tenham decidido 
converter seus CICs  em ações da Global votem num 
candidato de destaque. 

Esse trabalho parecia muito simples. Quando con-
cebemos o processo, institucionalizar, criar a empresa 
e colocá-la na rua parecia a tarefa mais simples. Quais 
seriam as tarefas mais complicadas? Ir a campo e con-
seguir adesão de uma maioria substantiva de credores. 
Vejam que a legislação brasileira assevera que, se os 
credores encontrarem uma solução fora dos trâmites 

jurídicos, entendida e acertada entre o devedor e os 
credores, que seja aceita por unanimidade, o juiz sim-
plesmente a homologa. Ora, sei que não conseguirei 
100%. No caso da Arapuã, esse número esteve perto 
de 70%. Qual seria o critério no nosso caso? Como 
será a influência da nova legislação sobre o nosso 
caso? São perguntas sem resposta.

Queríamos, com a maior rapidez possível, buscar 
uma adesão significativa de credores, até para levan-
tar como argumento perante o juiz da concordata que 
existe uma solução construtiva em andamento. Vamos, 
pois, evitar a pior saída para os credores: levar o pa-
trimônio à hasta pública, vendê-lo naqueles procedi-
mentos muito menos rentáveis do que se conduzidos 
pelos próprios credores. Assim, chegamos a uma re-
presentatividade muito grande da Global. Usando uma 
imagem da Casa, primeiro redigimos uma Constituição 
absolutamente democrática, justa e transparente, para 
em seguida sair atrás de um povo que quisesse aderir 
a ela. O universo da Global seria o do congraçamento, 
da união, da aproximação de todos os grupos e indi-
víduos lesados.

Imaginávamos  que esse processo seria trabalho-
so e demorado; levaria entre 1 ano e meio e 2 anos. Por 
outro lado, sabíamos que negociar com o controlador 
não seria fácil. Quem passou por uma situação des-
sas, quem assume a responsabilidade por uma perda 
patrimonial que envolve tanta gente, com tanto volume, 
provavelmente será um interlocutor muito duro, mas 
esse é o nosso dia-a-dia. A premissa da Global é de que 
todo patrimônio remanescente seja transferido para a 
Global. Não há nenhuma possibilidade de acordo com 
o controlador, ou de se aceitar o controlador com uma 
ação que seja. Notem que na Global só entra quem 
tiver um CIC  credenciado. Infelizmente, encontramos 
muito mais dificuldades na burocracia da CVM do que 
efetivamente nesse trabalho de convencimento. 

A idéia parece cada vez mais aceitável. Tornamo-
nos mais agressivos no diálogo depois de a companhia 
ter sido aprovada pela CVM. Foi uma batalha de um ano. 
Notem que a Global é uma empresa absolutamente sui 
generis. Nosso objetivo é conseguir, dentro do prazo 
o mais rápido possível, as adesões e a transferência 
de patrimônio, para que só então, numa assembléia 
geral, as possíveis utilizações desse patrimônio sejam 
esmiuçadas. Os detentores desses CICs, que já se te-
riam convertido em acionistas, escolheriam qual seria 
a melhor solução. A partir daí, ela viraria uma empresa 
como se conhece, com receitas, despesas, lucros, as-
sociações, política comercial. Até lá, ela é uma empre-
sa virtual. Ela procura simplesmente ter o menor gasto 
possível. Esse gasto é bancado pela integralização de 
capital que os seus acionistas fazem. 
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Sem receita e despesa, o que é um plano de ne-
gócios de uma Global? É algo muito singelo. Mesmo 
assim, encontramos grandes dificuldades na CVM. É 
importante dizer que foi muito mais no âmbito buro-
crático. Todas as vezes que levamos a proposta ao 
colegiado, em que o esquadrão dirigente da empresa 
se manifesta, obtivemos sucesso e uma boa recepti-
vidade.

Confesso que fico extremamente preocupado. 
Por isso acho importante o evento de hoje. O tema 
tem de ser muito debatido. A bandeira da Global não 
é de ninguém, mas será dos detentores de CICs, se 
assim o desejarem. O destino da Global é aquele que 
será traçado pelos seus participantes. A Global é uma 
alternativa nova e ousada. A possibilidade de suces-
so é realmente desconhecida. Fazemos questão de 
frisar isso. Não é como iniciar uma empresa com um 
estudo de viabilidade que, se bem gerida, será bem 
sucedida. Há incertezas jurídicas no cenário. E a forma 
que escolhemos para defender os nossos investidores 
dessa incerteza é simplesmente a seguinte: primeiro, 
ninguém entrega CIC para a Global. Os CICs ficam 
custodiados no ITAÚ – fiz um comercial, sem querer 
– até o momento em que se chegar a uma solução 
aceitável. Segundo, se o esquema não viger, se a so-
lução construtiva de uma empresa viável não for alcan-
çada e reverter-se a uma situação de falência, a Global 
funcionaria rigorosamente como uma associação de 
credores, e o capital já integralizado cobriria os custos 
da assessoria jurídica, encarregada de tratar do pro-
blema, como qualquer uma das boas associações já 
existentes no mercado.

Eu dizia que estava preocupado. Estou preocu-
pado porque estamos 1 ano e meio atrasados. Esse 
é o prazo que teríamos para fazer esse trabalho de 
convencimento, buscar adesões e levar ao juiz uma 
adesão significativa. Acredito nisso. Nesse  último 
mês que saímos a campo conseguimos mais de 500 
ligações, mais de R$ 100 milhões de pedidos em an-
damento, que agora se sustam até resolvermos essa 
intervenção da CVM. Por que temos pressa? Porque 
a qualquer momento pode aparecer um juiz e dizer: 
“Olho em volta e não vejo nada. O que faço? Declaro 
a falência.” Então, nossa pressa é por isso. Não vejo 
nada acontecendo. 

Por outro lado, escutam-se boatos de que o con-
trolador está procurando uma solução heterodoxa, 
eventualmente colocando um grupo para assumir esse 
patrimônio. Eu comentava com um dos ilustres advo-
gados envolvidos nesse litígio que se o que vai acon-
tecer é o aporte de um grupo de primeira linha com 
credibilidade, que nos faça uma proposta razoável, 
com fiança, com credibilidade, é o melhor que nos po-

deria acontecer; se, pelo contrário, vem uma ameaça 
adicional, algum esforço de tentar apartar-nos ainda 
mais desse patrimônio remanescente, temos de estar 
muito mais estruturados do que estamos. Então, é im-
portante o diálogo.

Em nome de 700 acionistas lesados, que já ade-
riram à Global, estamos propondo uma solução. Que 
ela seja entendida e debatida, mas, qualquer que seja 
nosso rumo, temos algo a nosso favor que não pode ser 
desprezado: nunca uma concordata teve 30 mil vitima-
dos, o que é ruim, mas também nunca uma concordata 
teve um conjunto tão harmonioso de lesados. No caso 
da concordata da Arapuã, por exemplo, existia um grupo 
de fornecedores que perderem dinheiro, um grupo de 
bancos, vários funcionários com direitos trabalhistas 
significativos, o fisco. Como encontrar uma solução que 
concilie todos esses interesses conflitantes? Pois foi 
encontrada. Nosso caso é mais simples, pois mais de 
95% dos credores são detentores de CICs. O proble-
ma fiscal, o problema trabalhista, dos fornecedores e 
do banco, nesse caso, é minimizado. Então, fica mais 
fácil chegar-se a uma solução. 

A segunda vantagem é que nosso patrimônio re-
manescente é constituído de terra, numa das regiões 
que mais se tem valorizado nos últimos anos, num 
País que resolveu adotar uma postura exportadora 
responsável. Portanto, temos um patrimônio que nem 
a incompetência do controlador seria capaz de inviabi-
lizar, mas sim de desbaratar. Devemos encontrarmos 
uma solução rápida que traga esse patrimônio para a 
nossa mão, através de um grupo internacional de res-
peito que se disponha a se associar com os lesados 
de hoje na construção de uma multinacional dentro do 
setor agropecuário, no qual o Brasil tem um inegável 
vantagem competitiva. Assim poderemos transformar 
esse limão numa limonada.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio 

Fleury) – Tem a palavra o Sr. Marcelo Thiollier, diretor da 
Rosenberg e Associados, pelo prazo de 10 minutos. 

Solicito à Coordenação de Áudio que seja ligado 
o microfone sem fio.

O SR. MARCELO THIOLLIER – Procuraremos, 
dentro do prazo que nos foi concedido, fazer a apre-
sentação que preparamos. Procuraremos  detalhar o 
projeto da Global de forma diagramada dentro desse 
prazo que nos foi dado. 

Os objetivos basicamente são os que o Dr. Luís 
Paulo apresentou: acelerar a apropriação pelos inves-
tidores do patrimônio remanescente da Boi Gordo, 
evitar a perda patrimonial imposta pelos longos pro-
cessos de falência, avaliar rapidamente o patrimônio 
remanescente por meio de uma auditoria desse pa-
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trimônio da Boi Gordo, identificar qual a melhor utili-
zação desse patrimônio e representar os investidores 
no processo de concordata e de eventual falência da 
Boi Gordo, mantendo sempre a total transparência 
das ações da companhia e a democratização do pro-
cesso decisório.

O modelo da Global seria a montagem de uma 
equipe profissionalmente especializada para apresen-
tar um pedido de aprovação na CVM, o que já foi feito, 
e agora segue o pedido de emissão. Partindo desse 
pedido, que corre pela CVM, a idéia seria a avaliação 
patrimonial e financeira da Boi Gordo, a captação de 
recursos para a companhia via emissão de suas ações 
e a negociação com a Boi Gordo para trazer o patri-
mônio para a Global Brasil, que seria a companhia 
representante dos credores. Essa negociação traria 
as terras, que basicamente que são hoje o patrimônio 
remanescente da Boi Gordo – e não acreditamos que 
haja muitos bois lá -, para uma companhia controlada 
pelos credores. A concordata então seria revertida, 
porque haveria um acordo pelo qual todos os credores 
entregariam seus CICs custodiados no Banco Itaú para 
a Boi Gordo em troca das terras da companhia. Essas 
terras poderiam ser capitalizadas na Global Brasil. E 
todo esse processo só ocorreria se a assembléia geral 
dos acionistas assim aprovasse, ou seja, a diretoria 
da Global, bem como seu conselho de administração, 
não têm poder algum para fazer qualquer acordo com 
a Boi Gordo que não seja aprovado pela assembléia 
geral dos acionistas.

A fase 4 dessa operação é a seguinte: uma vez 
estando esse patrimônio no capital da companhia e as 
ações da companhia emitidas para os credores, esse 
patrimônio que ingressou na Global Brasil seria trans-
formado. Na nossa visão, a melhor maneira de retorno 
para os investidores, para minimizar os prejuízos, seria 
por meio do empreendimento dessas terras, ao invés 
de liquidá-las em hasta pública. Também existe a pos-
sibilidade de liquidá-las de uma maneira organizada, 
o que seria feito não através de um processo de leilão 
público, mas de venda normal de terras. 

Dentro da fase 1 da Global, temos proposto que 
os CICs seriam permutados por ações ordinárias da 
companhia. Para essas ações seria pago um valor equi-
valente a 2,5% do valor dos CICs, que receberiam em 
troca ações preferenciais com direito a voto. Portanto, 
todas as ações da Global, tanto as ordinárias quanto as 
preferenciais, teriam direito a voto. Esses CICs ficariam 
fisicamente custodiados no Banco Itaú, de sorte que o 
banco emitiria extratos de controle para os investidores, 
que, como disse, receberiam CICs em troca de ações 
preferenciais com direito a voto e ações ordinárias em 
troca do valor de compra dessas ações.

Para  facilitar, para os senhores entenderem, ima-
ginem uma pessoa que tenha R$ 100 mil em créditos 
contra a Boi Gordo. Essa pessoa receberia 100 mil 
ações preferenciais com direito a voto da companhia 
pelo valor de avaliação desses CICs, avaliação essa 
com base num levantamento feito pela Deloitte Touche 
Tohmatsu, que é uma firma de auditoria internacional, 
e receberia 100 mil ações ordinárias, pagando o pre-
ço de R$ 2,5 mil, ou seja, 2,5%. Essas ações, tanto 
as preferenciais quanto as ordinárias, teriam imediata 
liquidez em bolsa. 

Uma vantagem que entendemos fundamental e 
importante para os investidores seria a possibilidade 
de os credores da Boi Gordo liquidarem a qualquer 
momento sua posição, vendendo suas ações na bol-
sa de valores. Se o projeto da Global seguisse o seu 
caminho até a fase 4 que mencionei, essas ações 
tenderiam a se valorizar ao longo desse processo e 
não amarrariam as mãos dos credores, que poderiam 
vendê-las a qualquer momento.

Já foi executada pela Global Brasil a contratação 
da nossa consultoria, que coordenou a contratação 
da Deloitte Touche Tohmatsu, que é a auditoria fiscal 
e contábil para avaliação. Contratamos também o Dr. 
Cláudio Haddad, professor da Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz; foi contratado o Escritório de 
Advocacia Freitas & Leite, que seguiu com o processo 
de registro na CVM; foi aprovada a Global Brasil como 
empresa de Capital aberto junto à CVM no último mês 
de maio; houve a contratação também do Escritório 
Malatesta Pereira & Arruda Sampaio, que é o escritó-
rio do Dr. Luiz Roberto de Arruda Sampaio, na cidade 
de São Paulo, um dos mais renomados advogados na 
área contenciosa da cidade de São Paulo, para acom-
panhar a concordata; por fim, iniciamos um processo 
de negociação com as Fazendas Reunidas Boi Gordo. 
A auditoria Deloitte Touche Tohmatsu, o Prof. Cláudio 
Haddad, nós mesmos e representantes da Global par-
ticipamos de um primeiro encontro, no qual a Deloitte 
apresentou à Boi Gordo uma lista de exigências para 
seguir a auditoria. Entramos então com um pedido de 
emissão de ações na CVM, que está sendo analisado 
presentemente.

A fase 2 seria o plano de reengenharia financei-
ra, essa troca de ativos que mencionei, o início das 
diligências e o levantamento contábil e fiscal da com-
panhia. Temos de determinar os ativos e passivos da 
companhia, inclusive os ocultos, de sorte que os cre-
dores tenham uma correta avaliação do que são esses 
ativos e passivos, a avaliação desse patrimônio para 
sua transferência em troca do Certificado de Investi-
mento Coletivo. Com a conclusão desses estudos ini-
ciais, a Rosenberg e associados prepararia um plano 
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de negócios ou recomendaria a melhor solução para 
empreender esses ativos, que pode ser uma solução no 
sentido de venda organizada desses ativos, por meio 
do arrendamento desses ativos, trazendo investidores 
estrangeiros para empreender esses ativos na área de 
soja, cana, algodão, pecuária, o que propiciaria a cap-
tação de recursos adicionais para a companhia.

Imaginem os senhores que seria possível, se ava-
liadas as propriedades por volta de R$ 300 milhões, 
que um grupo externo nacional ou estrangeiro fizes-
sem um aporte nesse mesmo valor para injetar capi-
tal na empresa. Os credores ou acionistas da Global 
não subscreveriam esse aumento de capital, de sorte 
que a companhia ficaria 50% para os credores e 50% 
para os investidores, transformando-se numa grande 
multinacional ou exportadora de produtos agropecu-
ários brasileiros.

O  que faz a diferença na solução da Global, dife-
rentemente de outras que vêm sendo propostas, é que 
não acreditamos numa falência no sentido estrito da pa-
lavra, de se liquidar esse ativos em hasta pública. Cria-
mos uma companhia com absoluta transparência, com 
liquidez em bolsa, com uma avaliação real do patrimônio 
das Fazendas Reunidas Boi Gordo, de sorte que essa 
auditoria que estamos propondo detectaria transações 
que eventualmente tenham sido feitas de forma oculta, 
um plano de empreendimento desses ativos, a redução, 
portanto, da perda patrimonial por parte dos credores e 
um possível ganho, no médio e no longo prazo, a partir 
do momento em que empreender esses ativos poderia 
significar uma companhia de receitas substantivas para o 
Brasil, uma possibilidade concreta de evitar uma falência 
stricto sensu. Quando falamos em falência, falamos na 
liquidação do patrimônio vendido em leilão público. 

As decisões tomadas pela companhia são sempre 
reversíveis pela assembléia geral. Na pior das hipóte-
ses, se tudo fracassar, se não conseguirmos eventu-
almente fazer o que estamos propondo, uma equipe 
jurídica faria o assessoramento para os investidores 
na concordata e na eventual falência da companhia 
Boi Gordo.

A estrutura montada pela Global é de permuta 
de ações por Certificados de Investimentos Coletivos. 
Portanto, a Global seria ou já é a maior credora da Boi 
Gordo na praça de São Paulo.

Acho que consegui fazer minha exposição dentro 
dos 10 minutos concedidos pelo Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio 
Fleury) – Agradeço-lhe a observância do tempo. 

Passo a palavra, por 10 minutos, ao Sr. Marcos 
Antônio de Abreu Pereira.

O SR. MARCOS ANTÔNIO DE ABREU PEREI-
RA – Boa tarde. 

Muitos dos pontos já foram abordados pelo Prof. 
Rosenberg e pelo Dr. Marcelo Thiollier. 

Durante 10 anos trabalhei como representante 
comercial, sem nenhum vínculo com as Fazendas Boi 
Gordo. Durante esses 10 anos, um volume próximo a 
8% ou 10% do passivo, no momento da concordata 
representava clientes meus, diretos. Veio a concordata 
em 15 de outubro de 2001, e achei-me na obrigação 
de tentar de todas as formas encontrar caminhos para 
minimizar ou resolver o enorme prejuízo que esses 
clientes passaram a ter naquele momento. Além dis-
so, eu era um investidor das Fazendas Boi Gordo, pois 
acreditava de tal maneira no projeto e na empresa que, 
de maneira até infantil, tinha levado para ela grande 
parte de minhas economias. Então, eu tinha 2 motivos 
mais do que suficientes para tentar uma solução.

Comecei imediatamente, já em outubro de 2001, a 
analisar as alternativas que surgiam naquele momento 
para solucionar o problema, como já foi dito aqui, da 
maior concordata do judiciário brasileiro: R$ 1,2 bilhão 
de passivo e 30 mil credores.

Desde o início ficou muito claro que ir para um ca-
minho judicial seria extremamente doloroso para todos 
nós credores. Por quê? Um processo desse tamanho 
com certeza demoraria 10 ou 20 anos, ninguém sabe 
exatamente quanto tempo, e fatalmente terminaria na 
decretação da falência da companhia. Em se decretan-
do a falência, como já foi abordado pelos 2 oradores 
que me antecederam, na liquidação desse patrimônio 
em hasta pública por um valor vil muito pouco sobraria 
para nós credores, que efetivamente tínhamos aplica-
do dinheiro nessa companhia. Então , surgiu a alter-
nativa de tentar fazer um grande acordo de credores, 
juntar todos esses lesados – porque não existe outra 
palavra para descrevê-los – e levar ao Poder Judiciário 
esta proposta: não queremos a quebra da companhia, 
porque sabemos que nada restará desse patrimônio. 
Queremos negociar com o acionista controlador da Boi 
Gordo, a fim de que passe o mais rapidamente possí-
vel esse patrimônio para nossas mãos. 

Sabíamos que grande parte do gado já havia 
sido dilapidado e também que o restante do gado su-
miria, como realmente parece que aconteceu, se de-
morássemos a pôr a mão nesse patrimônio. São 116 
fazendas, como disse o Prof. Luís Paulo Rosenberg, 
a maioria concentradas no Centro-Oeste brasileiro, 
uma das regiões de maior expansão agrícola do Bra-
sil, de excepcional qualidade, que naquele momento 
da decretação da concordata, 15 de outubro de 2001, 
foram avaliadas em R$ 400 milhões, de um passivo 
declarado de R$ 800 milhões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio 
Fleury) – Sr. Marcos Antônio, terei de suspender nossa 
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reunião por 10 minutos, porque tenho de comparecer 
à Comissão de Constituição e Justiça.

Está suspensa por 10 minutos esta audiência 
pública.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio 
Fleury) – Está reaberta a reunião. Peço desculpas aos 
senhores que acompanham esta audiência, porque, 
em razão de não ter o dom de estar em 2 lugares ao 
mesmo tempo, tive de suspendê-la. Reabro os traba-
lhos e concedo a palavra por 10 minutos, ao Sr. Marcos 
Antônio de Abreu Pereira.

SR. MARCOS ANTÔNIO DE ABREU PEREIRA 
– Bem, rememorando o que estávamos dizendo, no 
momento da concordata, em 15 de outubro de 2001, 
segundo dados fornecidos pela empresa concordatá-
ria, havia um passivo de R$ 800 milhões contra um 
patrimônio declarado de R$ 400 milhões. Isso quer 
dizer que o passivo era o dobro do ativo. Imediatamen-
te, qualquer pessoa entenderá que temos de tentar 
o mais rapidamente possível trazer esse patrimônio 
para a companhia e fazer com que ele volte a produzir, 
para que consigamos recuperar em parte o prejuízo 
que todos tivemos. 

Naquele momento, das várias alternativas que 
existiam, a melhor era a de um movimento que havia 
surgido por um grupo de credores do Paraná, a Global 
Brasil Participações. Assessorados por um advogado pa-
ranaense, sugeriam que se constituísse uma sociedade 
anônima, para aglutinar os clientes e procurar defender 
em bloco essas pessoas. Achamos que essa era a me-
lhor alternativa. A partir daquele momento engajamo-nos 
nesse projeto com o objetivo de viabilizá-lo.

O trabalho começou e obteve grande receptivida-
de. Como o Prof. Rosenberg mencionou, a CVM, em 
2002, entendeu que a empresa estava fazendo oferta 
pública de ações, portanto deveria pedir sua abertura 
de capital, como sociedade anônima de capital aberto. 
Paralisou-se então o processo de captação para serem 
tomadas essas providências. Após 15 meses, a CVM 
autorizou o registro como empresa de capital aberto, 
e então a companhia entrou com processo de pedido 
de emissão de capitais, e novamente voltou a iniciar 
suas atividades de captação. Neste  momento a CVM 
pede esclarecimentos sobre o assunto.

Quando houve o primeiro stop order da CVM, 
no sentido de abertura do capital, entendeu-se que 
se deveria contratar alguém ou alguma empresa que 
nos assessorasse nesse trabalho que se sabia muito 
complexo, ou seja, a abertura do capital da empresa. 
Foi quando se contratou a Rosenberg Associados. A 
partir daquele momento, o Prof. Luís Paulo assumiu 

todo o planejamento estratégico da operação, como 
relatou aos senhores.

Assim termino minhas palavras. Muito obrigado 
a todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio 
Fleury) – Em primeiro lugar, o Deputado Celso Rus-
somanno requereu nesta Comissão e foi aprovada a 
formação de uma Comissão Especial que vai dirigir-
se à CVM para saber como ela autorizou a venda dos 
certificados da empresa Fazendas Boi Gordo. Como 
disse na outra reunião, estou propondo a CPI das Fa-
zendas Reunidas Boi Gordo, para cuja instalação já 
há 140 assinaturas. Faltam apenas 32.

Primeira pergunta: qual a situação atual? Na edi-
ção de hoje, O Estado de S. Paulo anuncia que a CVM 
suspendeu o processo de reserva das ações com base 
no seguinte: o prospecto preliminar da operação não 
esclarecia que o documento estava sujeito a revisões 
da autarquia. As reservas estavam sendo feitas com 
base em campanha publicitária não aprovada, que não 
mencionava o prospecto. Quero esclarecimentos dos 
senhores sobre essa questão.

Em segundo lugar, recebemos informações nes-
ta Comissão de que o Sr. Marcos Antônio de Abreu 
Pereira teria sido corretor das Fazendas Reunidas Boi 
Gordo. Quero saber se essa informação é verdadeira 
e qual sua ligação com o grupo Boi Gordo. 

São as duas perguntas que faço. Os senhores 
podem respondê-las. 

O SR. MARCELO THIOLLIER – Gostaria de res-
ponder à primeira pergunta. Realmente, na sexta-feira à 
tarde a CVM comunicou-nos da suspensão das reservas 
da Global Brasil com base nesses 2 fundamentos que 
o Deputado mencionou. O primeiro fundamento seria o 
de que não teria havido o prospecto preliminar com os 
dizeres que a CVM determina, ou seja, que pode ser 
alterado. Esse documento foi entregue à CVM. Esta-
mos entrando com pedido de reconsideração, porque 
o documento se encontrava no processo, que tem 3 
volumes. Aparentemente, o técnico que o examinou 
não notou que o documento estava lá. 

Efetivamente, não fizemos propaganda. A Global 
Brasil fez um comunicado ao mercado no sentido de que 
o conselho de administração da Global havia deliberado 
entrar com um pedido de emissão de ações. Por que 
publicamos esse comunicado nos jornais? Em razão da 
estrutura das ações, ou seja, para que as ações para os 
primeiros 300 milhões de CICs  captados tenham um 
valor e para os 300 milhões de CICs seguintes tenham 
outro valor. Entendíamos que isso se assemelhava muito 
mais a um fato relevante, conforme dispõe a Lei das S.A., 
do que a uma propaganda. Não poderíamos comunicar 
o fato como sendo relevante, respeitando stricto sensu 
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a Lei das Sociedades Anônimas, porque as ações da 
companhia ainda não estavam sendo negociadas. En-
tão tomamos a posição de fazer o comunicado, porque 
dava condições de isonomia para todas as pessoas que 
quisessem ingressar na Global de terem o conhecimento 
desse fato, dessa decisão do conselho de deliberação 
de emitir as ações da Global com base em sistema de 
preço de ações diferenciados. Isso criava uma isonomia 
para todos os acionistas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio 
Fleury) – Com a palavra o Sr. Marcos.

O  SR. MARCOS ANTÔNIO DE ABREU PEREI-
RA – A respeito da pergunta do Deputado Luiz Antonio 
Fleury, iniciei meu pronunciamento dizendo que trabalhei 
na área comercial das Fazendas Boi Gordo durante 10 
anos. Durante esses 10 anos, algo próximo a 10% de 
todo o volume de capital investido nessa companhia era 
de credores levados a ela pelo meu trabalho. Além dis-
so, acreditava de tal forma nessa companhia que dela 
também era credor, como sou até hoje, e estou brigando 
com os senhores para tentar recuperar parte do meu 
prejuízo. Era isso que gostaria de esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio 
Fleury) – Esclareço a todos que não pretendemos 
fazer mais audiências públicas. O assunto já está de-
vidamente esclarecido. Agora faremos diligências na 
CVM. Espero terminar ainda neste mês a coleta de 
assinaturas para a instalação da CPI, para apurarmos 
o caso em pormenores. 

Embora não seja regimental, concedo a palavra ao 
Sr. Paulo Cunha. Solicito ao senhor que seja breve. 

O SR. PAULO CUNHA – Agradeço-lhe o trabalho 
que tem desenvolvido. Com certeza as 30 mil pessoas 
lesadas sabem desse trabalho.

Esta é a segunda audiência. Na primeira audi-
ência havia até mais pessoas presentes, e algumas 
providências deveriam ter sido tomadas. No entendi-
mento da Associação dos Investidores nas Fazendas 
Reunidas Boi Gordo, ASPIBOI, em parte elas ainda 
estão por fazer. Não querendo desvirtuar o foco da 
questão hoje, o espaço dos colegas da Global, temos 
de resgatar essas questões. 

Vou ser bastante breve. V.Exa. já se referiu à ques-
tão da CVM. Parece-nos um pouco estranho que a CVM 
seja rápida no gatinho para aprovar uma empresa como 
a Global – não estou posicionando-me contra a Global 
-, mas muito inepta para apurar os funcionários públicos 
que aprovaram a última emissão de R$ 100 milhões da 
Boi Gordo, feita em agosto de 2001, portanto 2 meses 
antes de a empresa apresentar pedido de concordata. 
Isso permitiu, por exemplo, que o Sr. Marcos de Abreu 
Pereira continuasse a vender os CICs à população, aos 
investidores, sendo que a Instrução Normativa nº 350, 

criada pela própria CVM, diz que a empresa tem de 
apresentar 50% da garantia daqueles CICs que está co-
locando no mercado. Então, quem aprova isso deve ter 
assinado algum papel na CVM. A Boi Gordo não apre-
sentou nenhum documento. V.Exa. já complementou, 
dizendo que providências estão sendo tomadas, mas 
não poderia deixar de observar esse paradoxo. 

Outra questão diz respeito ao Procurador Luís 
Antônio Marrey . O Deputado Givaldo Carimbão enviou 
ofício ao Procurador Marrey, que devolveu outro ofício 
comunicando que o processo já estava desimpedido 
na 20ª Vara do Tribunal de São Paulo. Há um engano, 
porque o processo não está desimpedido, mas emper-
rado. Então, o Procurador Marrey não está por dentro 
da real situação. Solicito a V.Exa. que nos ajude, por-
que tem acesso mais fácil ao processo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio Fleu-
ry) – Esse ofício foi entregue pessoalmente por mim ao 
Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, mas vamos rei-
terá-lo. Realmente, V.Sa. está dizendo aqui que a resposta 
enviada não corresponde ao que está acontecendo?

O SR. PAULO CUNHA – O conflito de compe-
tência ainda está existindo.

Outra  questão é a convocação do Sr. Paulo 
Roberto Andrade, para que exponha por que a em-
presa chegou a essa condição. Ele é praticamente 
um fugitivo. Pelo que estou sabendo, só o pessoal da 
Global consegue falar com ele. E também ficamos de 
ampliar a discussão do investimento, que chamei de 
“boi de papel”, para que outras pessoas não sejam 
prejudicadas.

São os 4 pleitos que fazemos, até para não per-
der o histórico da primeira audiência, que foi muito 
produtiva, no meu entender.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Antonio 
Fleury) – Agradeço ao Dr. Paulo a colaboração. 

Esclareço aos senhores e senhoras presentes que 
há uma dificuldade adicional, porque não sou membro 
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente 
e Minorias. Sou membro da Comissão de Justiça e da 
Comissão de Trabalho. Mas tenho recebido todo o apoio 
do Presidente e dos integrantes desta Comissão. A dili-
gência na CVM já foi deferida. Só falta marcar a data. 

Solicito ao Presidente desta Comissão – peço à 
secretária que lhe transmita este pedido – que reitere 
o ofício ao Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. 
Disponho-me a levá-lo em mãos.

Informo aos senhores membros da Comissão 
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias 
que amanhã, dia 15 de outubro, às 10h, neste plenário, 
haverá reunião ordinária deliberativa para apreciação 
de requerimentos e proposições.
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Agradeço aos senhores expositores e aos demais 
convidados a presença.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os 
trabalhos.

Está encerrada a reunião. 

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n. 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALBERTO 
VALÉRIO SOUZA, ponto n. 5.437, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribui-
ção Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 
30, da função comissionada de Assistente de Finanças, 
FC-05, do Departamento de Finanças, Orçamento e 
Contabilidade, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, a partir de 16 de janeiro do corrente ano.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n. 205, de 
28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei n. 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução n. 
21, de 4 de novembro de 1992, HELENA WESTER DOS 
SANTOS, ponto n. 2.476, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica Le-
gislativa, Classe Especial, Padrão 45, para exercer, a partir 
de 4 de janeiro do corrente ano, a função comissionada de 
Assessor Técnico, FC-07, no Gabinete do Quarto-Secre-
tário, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
criada pelo Ato da Mesa n. 9, de 1º de abril de 2003.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
n. 21, de 4 de novembro de 1992, ROBERTO JARDIM 
CAVALCANTE, ponto n. 6.621, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-
ção Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 41, 
para exercer, a partir de 16 de janeiro do corrente ano, 
a função comissionada de Assistente de Finanças, 
FC-05, do Departamento de Finanças, Orçamento e 
Contabilidade, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, criada pelo artigo 1º do Ato da Mesa n. 37, 
de 30 de maio de 2000.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de janeiro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 3 subsequente, que nomeou GEDÉCIO BAR-
ROS DE ALMEIDA para exercer, na Secretaria-Geral 
da Mesa, o cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 
28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei n.º 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, resolve:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei n.º 
8.112, de 1990, ANA MARIA BELAVENUTO DE FREI-
TAS para exercer, no Gabinete do Presidente, o cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, 
CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
de acordo com o quantitativo de cargos fixado pelo Ato 
da Mesa n. 11, de 1º de abril de 2003, combinado com o 
artigo 2º do Ato da Mesa n. 58, de 19 de abril 2005.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, ELZENIR ALVES DE SOUSA 
para exercer, na Coordenação de Registro Funcional, 
do Departamento de Pessoal, o cargo em comissão 
de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo ar-
tigo 1º do Ato da Mesa n. 70, de 7 de junho de 2001, 
combinado com o parágrafo único do artigo 5º do Ato 
da Mesa n. 27, de 20 de agosto de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ENELSON GOMES RODRIGUES 
para exercer, na Coordenação de Registro Funcional, 
do Departamento de Pessoal, o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-
11, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
remanejado pelo Ato da Mesa n. 52, de 7 de fevereiro 
de 2001, e pelo parágrafo único do artigo 5º do Ato da 
Mesa n. 27, de 20 de agosto de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, REGINA DA SILVA BARROS para 
exercer, na Secretaria-Geral da Mesa, o cargo em co-
missão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, 
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, transformado pelo artigo 2º do Ato da Mesa n. 
10, de 29 de março de 1995, combinado com o Ato da 
Mesa n.1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 18 de janeiro de 2006. 
– Deputado Aldo Rebelo, Presidente.
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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
(Dep. do PL ocupa a 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
Ana Alencar vaga do PSDB Chico da Princesa
Jaime Martins (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Paulo Gouvêa

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
vaga) 1 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 (Dep. do PL ocupa a 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 Ana Alencar vaga do PSDB

Lincoln Portela Jorge Pinheiro
Maurício Rabelo Neucimar Fraga

(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): -
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